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فقد مضى على اإلعداد والتعليم : احلمد هللا القوي القادر العزيز الغالب والصالة والسالم على النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم وبعد 
 إال أننا نطالب كل من يقرأ هذا املعسكر أن يقوم بتزكية علمه وتطبيق، ستة أشهر وهللا احلمد واملنة )   البتار معسكر(يف معسكرنا 

وا بالذين قتلوا األملاين يف الرياض والذين قتلوا اليهودي األمريكي يف حـي             دواقت،  ما تعلمه كي يكون املعسكر حجةً له ال عليه          
ولتعلموا أن اهللا تعاىل جيازي من يقتل أحداً من هؤالء املشركني بـأن         اسوس الربيطاين يف حي السويدي ،       اخلليج والذين قتلوا اجل   

  . يف صحيح مسلم عن نبينا عليه السالم  وقاتله يف النار أبداً كما ورد كافر من النار فال جيتمع جيعله فكاكاً له
 فال تشاور أحداً يف قتل األمريكان، امض على    : " وتذكروا وصية العبد الصاحل الشيخ أسامة بن الدن حيث قال حفظه اهللا تعاىل              

  .  " صحبة خري األنبياء عليه الصالة والسالمبركة اهللا وتذكر موعودك عند اهللا سبحانه وتعاىل ب
يا أَيها الَِّذين آمنواْ قَاِتلُواْ الَِّذين يلُونكُم من الْكُفَّاِر وِليِجدواْ ِفيكُم ِغلْظَةً واعلَمواْ      : واعلموا أن اهللا تعاىل قد قال يف حمكم الترتيل          

ِقنيتالْم عم أَنَّ اللّه  .   
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  :عاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ، أما بعد احلمد هللا رب ال
فإن اهللا سبحانه رفع مرتلة الشهداء ، وأعلى مرتبة الشهادة ، وأكرم أهلها بوافر فضله وجوده ، ودم الشهيد ال يضيع عنـد اهللا ،                         

 وقاتل حىت قتل فإن مهمته انتهت عند هذا احلد ، وأدى الذي عليه ، وما بقي إال أن يستلم فحيث بذله ااهد رخيصاً يف سبيل اهللا
ِإنَّ اللَّه اشترى ِمن الْمؤِمِنني  جائزته ، ويستبشر ببيعه ، وينال مطلوبه بالدرجات العلى يف جنات عدن ، وذلك هو الفوز الكبري                 

هم الْجنةَ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللَِّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعداً علَيِه حقّاً ِفي التوراِة والِْأنِجيِل والْقُرآِن ومن أَوفَـى            أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَ   
   .  فَوز الْعِظيمِبعهِدِه ِمن اللَِّه فَاستبِشروا ِببيِعكُم الَِّذي بايعتم ِبِه وذَِلك هو الْ

صوده حىت لو جنا قاتله من القصاص ، فإنه يقيناً لـن  قفقتال ااهد هو ألجل اهللا وإلعالء كلمته فيضمن ااهد بذلك أن يتم له م      
، ألخيار عسري جداً ومثنه غاٍل      وحساب عدو اهللا وحساب قتلة ا       وال يحسبن الَِّذين كَفَروا سبقُوا ِإنهم ال يعِجزونَ        ز اهللا   يعِج

من حديث ابن مسعود يف مسند اإلمام أمحد وكلما كان املقتول أقرب إىل اهللا اشتد جرم قاتله جداً كما قال صلى اهللا عليه وسلم                 
 اللَِّه ويقْتلُونَ النِبيني ِبغيِر حق      ِإنَّ الَِّذين يكْفُرونَ بآياتِ    :  وقال تعاىل     " أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نيب أو قتل نبياً           :"

أُولَِئك الَِّذين حِبطَت أَعمالُهم ِفي الدنيا والْآِخرِة وما لَهم ِمـن    ويقْتلُونَ الَِّذين يأْمرونَ ِبالِْقسِط ِمن الناِس فَبشرهم ِبعذَاٍب أَِليمٍ   
اِصِرينن  اهدين هذا الوعيدفهل يع؟ وهل يدركون جرميتهم على حقيقتهاي هؤالء البائسون الذين تتلطخ أيديهم النجسة بدماء ا  

ومع ما سبق فإن اهللا رمبا أكرم بعض عباده الشهداء فاقتص هلم من قاتليهم وأذاقهم من نفس الكأس ، أحياناً يف نفس املوقعة فيقتل 
) أم سـدرة    ( يف  ) طالل املانع   ( ني متطاولة ، والوقائع يف هذا اال كثرية فمنها مقتل النقيب            القاتل يف احلال ، وأحياناً بعد سن      

وهو الذي كان خماطراً بنفسه اخلبيثة يف أكثر من مواجهة مع ااهدين وشديداً على املستضعفني من املسلمني الذين ال حول هلـم       
قتل أخينا خالد حاج رمحه اهللا فقتله اهللا شر قتلة على أيدي ااهـدين يف               الذي أسهم يف    ) غدير القحطاين   ( وال قوة ، وكذلك     

الفيحاء وداس ااهدون على وجهه بأقدامهم الطاهرة ، وكذلك ما يروى عن العميل الذي بلغ عن أخينا سـلطان القحطـاين                     
 اآلخرة أشد وأبقى ، ومـا حنـن     وعذاب ، وإخوانه ااهدين يف جيزان فقد تناقل الناس ما أصيب به من اجلنون واختالل العقل             

وجرح زميله يف نفس املكان الذي قتل فيـه  ) يب يب سي ( بصدده اليوم هو عملية حي السويدي اليت قتل فيها الكافر مراسل الـ     
س وامتدت إليه يد  رمحه اهللا قبل أشهر ، لقد كان أخونا إبراهيم الريس رمحه اهللا من خرية النا– إبراهيم الريس –الشهيد بإذن اهللا 

اإلجرام لتيتم أطفاله وترمل امرأته ، ورغم أن هذين الصحفيني ليسا مها اللذين قتال الشهيد بطيعة احلال فإن اسـتهدافهما كـان         
 تلك لة احلقيقيني واملشاركني فعلياً يف على القت– بإذن اهللا   –شديداً جداً على احلكومة املرتدة وأسيادها الربيطانيني ، والدور قادم           

اجلرمية البشعة مهما طال الزمن ، فقروا عيناً أيها ااهدون واطمئنوا فإن اهللا موالكم ولن يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى   
، وإن لكم إخواناً لن تقر أعينهم حـىت         ، وسيقتص سبحانه كيف شاء ممن أغراه شيطانه بالوقوف يف وجه أهل التوحيد واإلميان               

حد من أهدافهم الشريفة اليت ألجلها يبذلون دمائهم ولن يردهم عن هذه األهداف السامية إال املوت ، ولن جيدوا يقتصوا لكم يف وا
   .ألنفسهم عذراً قبل ذلك ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 
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                                        الفلوجة كمني سرية: املوضوع .  
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 تدجثُ ويح ِرِكنيشلُوا الْمفَاقْت مرالْح رهالْأَش لَخسوا فَِإذَا انابٍد فَِإنْ تصركُلَّ م موا لَهداقْعو موهرصاحو مذُوهخو موهم
ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه مِبيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتالةَ ووا الصأَقَامو   

 يف مدينة الريـاض و ة وعشرين للهجرةيف صباح اليوم األربعاء الرابع عشر من شهر ربيع األول لعام ألف وأربعمائة ومخس 
قام ااهدون من   وحده  بفضل من اهللا    وبالتحديد يف سكن البحرية على طريق اخلرج القريب من املدينة الصناعية األوىل و            

 - جي إم سي (كانوا يستقلون ثالث سيارات مدنية الذين موعة من الضباط األمريكيني بعمل كمني ) الفلوجة ( سرية  
  وهم من الضباط العاملني يف قاعدة سلطان باخلرج واليت تضم مركز التحكم والسيطرة للقوات األمريكية املعتدية ،) يوكن

 إصابات مباشرة متثلت يف مقتل اثنني وإصابة الثالث إصابة بليغة ومتكن ااهدون من االنـسحاب       وأسفر هذا اهلجوم عن   
   .نة  وهللا احلمد واملوإخالء املكان من دون خسائر ،

وإننا نعد األمريكان ومن وراءهم من الكفار النصارى واليهود واملرتدين مبزيد من ألوان املوت ، وصنوف العذاب حىت ال                   
  .تكون فتنة ، ويكون الدين كله هللا 

عهم ، ولن بأن قلوبنا م ) يف فلسطني وأفغانستان والعراق وغريها      ( وإننا ذه املناسبة نذكر إخواننا املسلمني يف كل مكان          
خنذهلم ، وأن حكومة آل سعود املرتدة ال متثل شعبنا املسلم األيب ، بل حنن برآء منها ومن إجرامها وحتالفها مع األمريكان                   

  .واليهود والصليبيني 
  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

 
  

  تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب
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  ر املسلمني من خمالطة الصليبيني واملشركنيبشأن حتذيبيان 
  

  : احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله، أما بعد
فإننا جندد نداءنا وحتذيرنا إلخواننا املسلمني، حمذِّرين من خمالطة الصليبيني من األمريكان والغربيني وسـائر املـشركني يف    

رة العرب، وعلى املسلمني مفارقتهم ومزايلتهم يف بيوم ومساكنهم وجممعام، ويف تنقّلهم ووسائل مواصالم بكافَّة               جزي
، فال  "أنا بريء ممن أقام بني ظهري املشركني؛ ال تراءى ناراهما         : "أشكاهلا وصورها، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلَّم        

سلمني على نفسه، ويعني على قتله مبخالطة هذا العدو الَّذي ال بد من قتاله، وال خيـار شـرعيا             جينني أحد من إخواننا املُ    
  .سوى محاربته واستئصاله

 ، وخباصٍة شركات الطريان الغربية واألمريكية       وسيكون كلُّ ما خيص هؤالء الصليبيني من مجمعات وقواعد ووسائل تنقُّلٍ          
ا القادمة بعون اهللا وتوفيقه، يف مسرية اجلهاد الَّيت لن ننثين عنها بإذن اهللا، ويف الفترة املُقبلة القريبـة                  هدفًا مباشرا لعملياتن   ؛

  .على وجه اخلصوص
وحنن نؤكّد ونكرر هذا البيان، براءةً للذمة، ونصيحةً لُألمة، وحرصا على دماء إخواننا املُسلمني الَّذين ما خرجنا إالَّ للدفاع 

وعن دينهم وأعراضهم ودنياهم، ونربئ ذمتنا ممن عصى أمر اهللا، واستمرأ خمالفة شرع اهللا، واستمر يف مساكنة أعداء    عنهم  
  .اهللا، فطالَه شؤم الصليبيني الَّذين ساكنهم فأصابه ما أصام

يع من وقـف يف صـف أمريكـا         كما جندد التحذير ألفراد األمن، وحراس امعات الصليبية والقواعد األمريكية، ومج          
وعمالِئها، وظاهرها على املُجاهدين، ومحل سالحه يف سبيل الذَّود عنها وعن عمالئها من طواغيت احلكومة الـسعودية                 
وغريها، وكلِّ من اختار واليةَ الكافرين على والية املؤمنني املوحدين، وندعوهم إىل التوبة النصوح ممـا فيـه، ومفارقـة                  

  .ني وعداوم وجهادهم باملال واللسان والسناناملشرك
نسأل اهللا جلَّت قُدرته، أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، وميكَّن من أعدائه، واُهللا حسبنا ونعم الوكيل، والعاقبة للمتقني، وال                   

  .عدوان إالَّ على الظاملني، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
  

  
 ربتنظيم القاعدة يف جزيرة الع

  لصليبينيالتحذير من خمالطة ا   : املوضوع 
  هـ١٤٢٥ / ٤ / ١٨       :  التاريخ 
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  اخلوارج واحلكم بغري ما أنزل اهللا                                        

  

يف  صدور النصوص، فإنهم يدعون أنَّ تكفري احلاكم بغري ما  هذه الدعوى هي اليت يدفَع ا من ال يكفِّر احلاكم بغري ما أنزل اهللا
  .ليهم، واجتمع السلَف على بطالنهأنزل اهللا، هو قول اخلوارج ومذهبهم الذي أُنِكر ع

ولو تأملت مقاالم، مل جتد هلُم دليالً أقوى من هذا، وال حجةً مثله، فاملرجئة اخلُلَّص، يستعملونه يف إثبات مذهبهم، وتقريـر أنَّ                      
  .الكُفر ال يكون بعمٍل، ولو سجد لألوثان، وذبح للصلبان، وعبد الشيطان

  .لسنة يف هذه املسألة، يستندون إليه يف اخلروج عن داللة األدلَّة الظاهرة على كفر احلاكم بغري ما أنزل اهللاواملُخاِلفون من أهل ا
  .ومن حرر مذهب اخلوارج، وعرفَه، مل يرد عليه هذا اإليراد، ومل حيتج إىل تكَلُِّف دفِعه

، وأهل السنة ال يكَفِّرون مبا ليس ِعبادةً لغري اهللا، أو مناقضةً لعبـادة  فأصلُ مذهب اخلوارج، أنهم يكفِّرون بكُلِّ كبريٍة من الذنوب  
  .اهللا، أو تركًا لعبادة اهللا أو ما ال يصح أصلها إالَّ به

 : حممد بن هارون أنَّ إسحاق بن إبراهيم حـدثهم قـال           اأنبأن: ال نكفِّر بذنٍب، قال اخلالّل    : وقَد أنكر اإلمام أمحد إطالق عبارة     
: القنعم، : حضرت رجالً سأل أبا عبد اهللا فقال يا أبا عبد اهللا اجتماع املسلمني على اإلميان بالقدر خريه وشره؟ قال أبو عبد اهللا                    

  .ن خملوق فهو كافرآاسكت من ترك الصالة فقد كفر ومن قال القر: فقال أبو عبد اهللا وال نكفّر أحداً بذنب؟
    منه املعىن الع متوهالذي يعـين           حيثُ ي ا الذَّنبرِك، وأمكفِّرون بذنٍب دون الشِة ال ينالذي يشمل فعل الشرك وقوله، وأهلُ الس ام

  .دعاء غري اهللا، أو سب اهللا ودينه، فإنَّ أهل السنة يكفِّرون به دون اختالف، وما خالف إال خلَّص املرجئة
إنما أراد املعىن اخلاص للذنب، وهو الكبائر اليت ال تبلغ الشرك، كما قال شيخ اإلسالم           ، ف "ال نكفر بذنب  "ومن أطلق هذه العبارة     

، وقال أبو احلسن "وحنن إذا قُلنا أهل السنة متفقون على أنه ال يكفر بالذنب؛ فإنما نريد به املعاصي كالزنا، والشرب   ): "٧/٣٠٢(
وال يكفِّرون أحدا من أهل القبلة بذنٍب، كنحو الزنا والسرقة، وما  : "أهل احلديث حاكيا مذهب   ) ١/٣٤٧(األشعري يف املقاالت    
  ".أشبه ذلك من الكبائِر

إن احلكم إال : "بقوله تعاىلومن مذهب اخلَواِرج، تكِفري علي بن أيب طالٍب وخلعه بأن حكَّم الرجال يف دين اهللا، وكانوا حيتجون              
ما وقَع هلم، وجدته من أبِني األدلِة على أنَّ عليا ومن معه من الصحابة والتابعني، مل يكونوا يخالفُون اخلوارج يف         ولو تأملت   ،  " هللا

، ومن يـدعي أنَّ     ﴾إن احلكم إال هللا   ﴿: كُفر من نازع اهللا احلكم، بل كلُّ اختالِفِهم، يف كون التحكيم نفسه مخالفًا لقوله تعاىل              
وال ريب أن احلق مع علي بن      ي أنه حكم بغري ما أنزل اهللا ،         ري احلكَّام اليوم كالواقع من اخلوارج، يلزمه اتهام عل        الواقع من مكفِّ  

أيب طالٍب رضي اهللا عنه، فإنَّ من حكَّم من حيكم حبكم اهللا، أو يصلح مبا ال يخالف شرع اهللا، ليس منازعا هللا يف احلكم أصالً، بل    
  . لَه عني حكم اهللا يف املسألةالَِّذي فع

واخلالف بني علي واخلوارج، إنما هو يف كون الصورة الواقعة حكما بغري ما أنزل اهللا، فخالفُهم كما لو ى رجلٌ عن التـداوي          
ن دون اهللا، فهو كافر يب يعبده م، وقال إنَّ املستغيث بالطب﴾وإذا مرضت فهو يشفني﴿: عند طبيٍب، وادعى أنه يخالف قوله تعاىل

فقال من يرد عليه، بل التداوي سبب مباح، وهو طريق جعله اهللا يجري به الشفاء، فالتداوي حقيقةً من اللجوء إىل اهللا، والتماِس ، 
  .ا ال يقدر عليه إال اهللالشفاء منه بالطريق الذي أعلمناه، وبين له أنَّ العبادة تكون إذا طلب من غائٍب أو ميٍت، أو من حاضٍر م
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فلو جاء ثالثٌ، فادعى أن اخلالف بينهما هو يف كفر املستغيِث بغري اهللا، لكان أجهل من محار أهله،  ألنّ الطرفني اتفقا على كفر                    
  .املستغيث بغري اهللا، ولكن من كفّر املتداوي، أخطأ يف فهم تلك الصورة، وأحلقها باالستغاثة بغري اهللا

 مل خيتلفوا يف كفر احلاكم بغري ما أنزل اهللا فيما نقل عنهم،          -رضي اهللا عنه  -احلكم بغري ما أنزل اهللا، فإنَّ اخلوارج وعليا         وكذا يف   
  وإنما خالفهم فيما فعله علي هل هو من احلكم بغري ما أنزل اهللا أم ال؟

 ينازعوم يف كفر احلاكم بغري ما أنزل اهللا مبعناه، مع أنها أصلُ ولذا ال جتد عبارة ال لعلي وال لغريه يف الرد على اخلوارج يوم ذاك، 
مسألة النزاع على حد زعِم املُدعي، وما وقع من رد ابن عباس وأيب جملز وغريمها من السلف على اخلوارج يف مسألة احلكم إنمـا   

ومن ذكَر اآلية من السلف يف الرد على اخلوارِج  ويعدوا منههو يف املعاصي حيثُ كان اخلوارج يلحقوا باحلكم بغري ما أنزل اهللا 
بعد ذلك، فإنما رد عليهم مسألة احلكم يف واقعٍة معينٍة، بدليل نسبتهم ذلك األمر الذي عدوه من احلكم بغري ما أنزل اهللا إىل أُمراء   

  .وقِتهم
أيها املصحف حدث الناس، كما أخرجـه  : ٍف كبري فوضعه أمامه مث قال     جاء علي بن أيب طالٍب رضي اهللا عنه مبصح        : وهلذا أيضا 

اإلمام أمحد يف مسنده بسند ال بأس به، يرد بذلك على اخلوارج الذين أنكروا أن حيكَّم رجلٌ وعدوه من احلكم بغري ما أنزل اهللا،                        
  .ذونه منهفأفهمهم أنَّ املصحف ال يمكن أن يتكلَّم وإنما حيكم احلكَّام مبا يأخ

وبالتحكيم يف ،  ﴾فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها      ﴿: استدل علي بن أيب طالٍب بآية التحكيم يف قوله تعاىل         : وهلذا أيضا   
  .﴾حيكُم به ذوا عدٍل منكُم﴿: مثن صيد احلرم كما قال تعاىل

ري ما أنزل اهللا معتمدا عليه وحده مل يكن بعيـدا،  فلو تأملت هذا الوجه، لرأيت أن لو حكى حاٍك اإلمجاع على كفر من حكم بغ          
 .واهللا أعلم

ومن سنن املرجئة اليت شهد ا التاريخ عليهم، رمي دعاِة التوِحيد باخلارجية والتكفري بال بينة، ودون حتريٍر ملذهِب اخلوارِج ومعرفة 
به لتكفريه املستحق ِميبه، فممن ر :  

بلغين أنَّ أبا خالد وموسى بن    : قال أبو عبد اهللا   : د بن حنبٍل، فنقل ابن تيمية عن اخلالّل يف كتاب السنة قال            إمام أهل السنة أمح    -
 ويعيبـون مـن     خملوق وغري خملوق،   أنه ال يقال  : منصور وغريمها جيلسون يف ذلك اجلانب فيعيبون قولنا، ويدعون أنَّ هذا القول           

  .هؤالء قوم سوء: مث تبسم أبو عبد اهللا كاملغتاظ، مث قالوارج ،  ويقولون إنا نقول بقول اخل،يكفّر
 شيخ اإلسالم ابن تيمية، كما جتده يف كتب كثٍري من خصوِمِه من معاصريه وممن بعده، وال جتده أوىف منه يف كتب حممد زاهد                        -

مام أمحد ألن اإلرجاء كان قد انتشر يف زمـن          الكوثري اجلهمي الوثين القبوري، وجتد تردادها وتكرارها أكثر مما قيل يف زمن اإل            
  .شيخ اإلسالم بانتشار األشعرية ونشرهم ضالهلم وباطلهم يف مسألة اإلميان

وقد انتشرت هذه التهمة عنه أكثر مما قيلت يف شيخ اإلسالم ابن تيمية، وذكر أنَّ أكثـر                 :  شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب      -
التوحيد، وإنما خالفوه يف التكفري بذلك واجلهاِد عليِه، وقيلت ملن بعده أكثر مما قيلت له، وكُلَّمـا                 خصومه مل يخالفوه يف حقيقة      

 .درس العلم وتأخر الزمان وازداد اإلرجاء انتشرت هذه التهمة، وال يزال موصوما ا أهل السنة على لسان كلِّ مرجٍئ اليوم
نشوِء املُرجئَة، لسم ربتكفريولوال تأخ ،ارجوومن معه من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خ قيدهم وا أبا بكٍر الص

  .واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحابته أمجعني املرتدين من العرب ، 
  عبد اهللا بن ناصر الرشيد
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 RPG          مضاد الدروع                                        

نستكمل يف هذا   حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،       احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، نبينا              
 .  ١ )RPG٧( العدد الكالم عن القاذف الصاروخي املضاد للدروع 

 : ر  املنظا- ج
 - ١٠٠ياسية خاصة يف عملية التسديد على األهداف املتحركة والثابتة من مـسافة             هو عبارة عن جهاز يقدم للرامي معطيات ق       

   . ) للروسي ( و ) للصيين ( م ٥٠٠
  : اخلصائص الفنية للمنظار الصيين

  
    مرة٢,٦٧  التكبري

   درجة١٣  زاوية النظر 
  ملم٤,٥  قطر عدسة اخلروج
  ة مئوية  درج٥+  إىل ٤٠ -  التصحيح احلراري

   ملم١٧٣  الطول
   ملم١٤٩  العرض
   ملم٦٣  السمك

  جرام ٢٢٠  الوزن الكلي مع العدة 
  ١بطارية عاملية رقم   البطارية 
    فولت١,٥  الكهرباء

  
  روسي ٧ RPG اخلصائص الفنية ملنظار

                                                
   ) . RPG( والصواب  ) RBG( حدث خطأ يف العدد املاضي يف كتابة اسم القاذف : تنويه  ١
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   مرة٢,٧  التكبري

   درجة١٣  زاوية النظر 
  ٤,٥  قطر عدسة اخلروج

  ملم ٥٠  حنراف اجلانيبعدد اال
  لمم١٤٠  الطول
  ملم١٨٠العرض   العرض
  مل م٦٢  السمك

   جرام٩٥٠  الوزن الكلي  
    فولت٢,٥  البطارية 

  م١٠٠  قيمة التدريج مقياس املدى
   م٥٠٠ - ٢٠٠  حدود املدى

  
 مكونات شاشة املنظار الصيين

  . شبكة التسديد لألهداف املتحركة-١
 ) . ريكوالج  ( نظارعالمة تضبيط امل (+) -٢
  . منحنيات قياس بعد اهلدف-٣
  . تقسيم قياس سرعة اهلدف-٤
   . م٥٠٠ - ١٠٠خطوط أفقية متثل املدى  ة مخس-٥
   . متثل مسافات السبق خطوط ميني ويسار عالمة التنصيف مثانية -٦

  
  



 ١٠ 

 مكونات شبكة املنظار الروسي
  . م٥٠٠ - ٢٠٠خطوط أفقية متثل املدى ٤ املتحركة وتتألف من شبكة التسديد على األهداف -١
  . مخسة خطوط رأسية متثل مسافة السبق -٢
 . قياس بعد اهلدف منحىن  -٣
  ) . ريكوالج  ( عالمة التصفري (+) -٤

  
 الفك والتركيب

  : منهاحاالت يتم الفك والتركيب يف 
  . التنظيف والتزييت-١
  . عملية التفتيش-٢
  . يانة وتبديل األجزاء املعطوبةالص-٣

  مالحظات 
  . يتم الفك على منضدة خاصة أو مشمع نظيف -١
   .يتم احملافظة على رؤوس املسامري باستخدام مفكات مناسبة -٢

  أدوات فك السالح
  . مفتاح فك القاذف-١
  . مسمار مدبب-٢
   . مفتاح فك جمموعة الزناد-٣

 
  خطوات الفك والتركيب 

  . امري تثبيت القبضة املسدسية قم بفك مس -١
 . مينع فك الظفر  -٢
 . التركيب عكس الفك  -٣
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 : قم بفك جمموعة اإلبرة  -٤
o  الفوهة ألسفل ( ضع القاذف بصورة عامودية . ( 
o  أمسكه من الواقي اخلشيب باليد اليسرى ، وتناول مفتاح فك جمموعة اإلبرة باليد اليمىن. 
o بضها وحلقة اإلحكام افتح قاعدة اإلبرة ، واستخرج اإلبرة ونا . 
o  ركّب : تنس قاعدة الفك هي آخر قطعة تالتركيب عكس الفك ، أي أن أول قطعة ت . 

 
 : قم بفك الواقي اخلشيب  -٥

o  أرخ مسامري أطواق الواقي . 
o  ادفع األطواق بعيداً عن الواقي . 
o  افصل الواقي عن السبطانة . 
o  التركيب عكس الفك . 
o ذف من ميكانيكية احلركة جيب التأكد بعد تركيب القا . 

 : قم بفك املنظار  -٦
o  لفصل املنظار عن القاذف ادفع قيد تثبيت املنظار للخلف واسحبه . 
o  لتركيب املنظار ؛ تأكد من أن قيد تثبيت املنظار يف اخللف . 
o  أدخل املنظار يف جمراه يف اجلهة اليسرى ، وقم بتمريره من اخللف لألمام . 
o القيد حىت يثب ت املنظار يف حمله قم بلف . 
o  تأكد من ثبات املنظار . 
  

  احلركة امليكانيكية
 املطرقة وتـأمني  سحبمث نقوم ب،  من نظافة السبطانة وكذلك سالمة جمموعة الزناد قبل وضع القذيفة يف القاذف نتأكد أوالً   -١

 .  ، وإن شئت فاجعل سحب املطرقة عند إرادة الرماية الزناد
جتويف ( يدخل يف املكان املخصص له يف مقدمة السبطانة   للقذيفة١البد من جعل مسمار الدليل؛  القاذف إلدخال القذيفة يف -٢

  .حىت تكون كبسولة االشتعال أمام اإلبرة متاماً) يف رأس السبطانة 
وجـودة يف مـؤخرة   واليت بدورها تطرق كبسولة االشتعال امل، وعند الضغط على الزناد تتحرر املطرقة وتضرب اإلبرة بقوة          -٣

 يف  جـداً اً كبرياً غازياً ضغطشعل البارود مكونةً فتخرج منها نفثة حرارية تنتقل إىل احلشوة الدافعة األوىل فت    ؛احلشوة الصاروخية   
  : ينقسم هذا الضغط إىل قسمني ، وحجرة االنفجار يف القاذف

                                                
 . مسمار بارز يف أعلى احلشوة الدافعة الثانية  ١
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o  م تقريبا١٥ًقسم خيرج من الفوهة اخللفية للسالح على شكل هلب ميتد إىل مسافة  .   
o آخر ث/ م ١١٨ يدفع القذيفة لألمام خارج القاذف بسرعة ابتدائية تقدر بوقسم .  

ويقوم الغـاز  ،  يبدأ جهاز اإلشعال يف إشعال احلشوة الصاروخية م١٥ـوبعد خروج القذيفة من القاذف مبسافة أمان تقدر ب  -٤
 ترطّـب   د ، وقد يتضح اشتعال احلشوة الثانية ؛ خاصةً عن         جبهاز النفث الناتج عن االشتعال باخلروج من الثقوب الستة املوجودة         

 . إحدى احلشوتني 
 ومواصلة دفع القذيفـة حـىت       ) متر يف الثانية     ٢٩٤إىل    متر يف الثانية   ١١٨( ويقوم هذا الغاز بزيادة سرعة دفع القذيفة من          -٥

 كهربية فتنتقل إىل الصاعق عن طريق األقماع فينفجـر          وحتدث شرارة ) بيزو   (تصطدم باهلدف ، وعند االصطدام تنضغط خلية        
  .وبالتايل تنفجر القذيفة باهلدف

 عن    مث تنفجر القذيفة تلقائياً     م تقريباً  ٩٠٠وإذا مل تصطدم القذيفة باهلدف فستواصل احلشوة الصاروخية دفع القذيفة ملسافة             -٦
  .ها بعد خروج القذيفة من القاذف مباشرةطريق الكبسولة التأخريية املوجودة بالصاعق واليت يبدأ عمل

  :مالحظة
ة صاعق حيتوي على كبسولة تأخريي     اليت ا    القذائفوخاصة بالقذيفة الروسية    ؛   احلركة امليكانيكية اخلاصة بانفجار القذيفة تلقائياً     

 . خبالف القذيفة الصينية اليت ال تنفجر إال باالصطدام 
  

  طريقة عمل احلشوة الدافعة األوىل
البارود املوجـودة   و أكياس   حنفجار إىل احلشوة الدافعة األوىل      تنفجر الكبسولة ومير هلب االن    ؛  عندما تطرق اإلبرة الكبسولة      -١

  .داخل أنبوب األملنيوم
 ومير هلب هذا االشتعال خالل الثقوب املوجودة على سطح األنبوب إىل شرائح           ، جداً قصٍري   خالل زمنٍ تشتعل هذه األكياس     -٢

  . ) لوزييسيلو النيتر (البارود 
فريتفع الضغط داخل حجرة االنفجار بصورة كـبرية        ،  كبري   وحبجم غاز  بسرعة االشتعال )  لوزييسيلو  النيتر (ميتاز البارود    -٣

  . وبصفة مفاجئة نسبياًجداً
له   مساٍو فعٍل ردن املعروف أن لكل فعٍلوم، ليس هلذا الغاز جمال للخروج إال الفوهة اخللفية للقاذف فيندفع منها بشدة عالية  -٤

تندفع القذيفة من مقدمة الـسبطانة بقـوة      ؛   على خروج الغاز للخلف      وحسب هذا املبدأ وبناءً   ،  يف املقدار ومضاد له يف االجتاه       
عة القذيفة عند  السالح عدمي االرتداد ، وتكون سركونوهذا معىن ، وينتج عن ذلك ثبات القاذف ، تساوي اندفاع الغاز للخلف 

   .ث/ م١١٨خروجها 
  ما معىن قذيفة صاروخية أو صاروخ ؟ : س 
  . أي يدفع نفسه أثناء مسريه للهدف ، والفرق بينه وبني املدفعية أن القذيفة يف املدفعية خترج نتيجة ارتفاع الضغط : ج 

 ) الصاروخية(  طريقة عمل احلشوة الدافعة الثانية
 فإن جهاز    ؛ ركاب للخلف عندما تنطلق السيارة بسرعة من السكون       الوهو اندفاع   )   القصور الذايت  (يائي  يزبناء على مبدأ ف    -١

بأن  علماً،  وكبسولة اشتعال تأخريي     ونابض وكبسولة إشعال بادئة   ،  اإلشعال عبارة عن إبرة مثبتة يف جسم احلشوة الصاروخية          
  .الكبسولة البادئة قابلة للحركة
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وتندفع الكبسولة البادئة للخلف فتصطدم باإلبرة فتنفجر ،  حيدث القصور الذايت      بقوة من السبطانة فجأةً    القذيفة فعند انطالق  -٢
  .الكبسولة

      إن موجة انفجار الكبسولة البادئة سوف متر يف الكبسولة التأخريية اليت تقوم بتأخري املوجة االنفجارية إىل احلـشوة املـشعلة           -٣
  . ) شتعال سريع االـييبببارود ح( 
 يعمل على اشتعال قضيب البارود األسود وينتج عنه ضغط غازي كبري داخل وعاء احلشوة               ـيبيبوعندما يشتعل البارود احلُ    -٤

 ثقوب مغلقة بطبقة من األملنيوم أو من الشمع لعزل      ة للخروج إال عن طريق جهاز النفث الذي به ست         الصاروخية فال جيد له سبيالً    
   . ث/ م٢٩٤فيدفع الغاز الطبقة الشمعية ويدفع بقوة للخلف مما يسبب دفع القذيفة لألمام بسرعة ، ة واملاء احلشوة عن الرطوب

   مالحظات
ممـا  ، ألنه لو مل يوجد نابض لكانت حركة الكبسولة البادئة سهلة مع أقل حركـة        ،  تكمن يف أنه ميثل أمان      : أمهية النابض    -١

   .زينيسبب خطورة أثناء احلمل والتنقل والتخ
تأخري اشتعال البارود احلبييب مث القضيب األسود حىت خترج القذيفة من القاذف مبسافة أمان تقدر                : أمهية الكبسولة التأخريية   -٢

  . اً متر١٥بـ
  

  
  

قال ؟ سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أي اإلميان أفضل    : عن أيب هريرة قال     
 .مث اجلهاد يف سبيل اهللا عز وجل      : قال  ؟  مث ماذا   : ئل  فس،  إميان باهللا عز وجل     : 

  . ر رواه مسلم يف صحيحه عن منصو. حج مربور : قال ؟ مث ماذا : قيل 
قلت يا رسول اهللا أي العمل أفضل ؟ قال  : ويف صحيح البخاري عن أيب ذر قال        

وعن أيب سعيد قال جاء أعرايب إىل النيب صـلى اهللا           . إميان باهللا وجهاد يف سبيله      
يا رسول اهللا أي الناس خري قال رجل جاهد بنفسه ومالـه ،             : عليه وسلم فقال    

.  الناس من شره ، رواه البخـاري  ورجل يف شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع       
جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسـول اهللا             (وأخرج البخاري   

هل تـستطيع إذا    : علمين عمالً يعدل اجلهاد يف سبيل اهللا ، قال ال أجده ، قال              
خرج ااهد يف سبيل اهللا أن تدخل مسجدك فتقوم ال تفتر وتصوم وال تفطـر ،       

إن فرس ااهد يسنت يف طوله فيكتب       : طيع ذلك ، قال أبو هريرة       ال أست : قال  
 .خاري عن إسحاق عن عفان بن مسلم رواه الب) له حسنات
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  نواصل يف هذا العدد برنامج القوات اخلاصة .. احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا  

  األسبوع السابع
  سباحة
   متر سباحة؛جانبية أو صدر٥٠٠

   متارين دفع
  .أقصى عدد ممكن خالل دقيقتني 

  ار للياقة البدنيةاختب - السبت
  متارين جلوس  

  .أقصى عدد ممكن خالل دقيقتني 
  متارين سحب 

  ) .بدون وقت حمدد ( أقصى عدد 
    هرولة - سباحة -هرولة 
  .  كلم ٤هرولة 
  . متر بالزعانف ٣٠٠سباحة 
  األحد  . كلم ٣هرولة 

  متارين العنق
  .  مرة ٥٠: أسفل / أعلى 
  . مرة ٥٠: يسار / ميني 

  متارين للجزء األسفل من اجلسد
   . ١٥ × ٣وضع القرفصاء 

   . ١٥ × ٣متارين االحنناء بالركبة 
   . ١٠ × ٢وثبة الضفدع 
   . ٢٠ × ٢متارين القفز 
   . ٢٠ × ٣رفع العقبني 
   .  ٥٠ × ٣وضع احلبو 

  االثنني
  

  سباحة
 ثانيـة   ١٥ م سباحة حرة بدون زعانف ، وهناك استراحة          ٢٠٠ × ١١

   )ال تسبح منفرداً( م ٢٠٠بعد كل 

  قلعنمتارين ا 
  .  مرة ٥٠: أسفل / أعلى 
  . مرة ٥٠: يسار / ميني 

 

  هرولة 
  . كلم ضمن وقت حمدد ٥

  ءالثالثا

  متارين للجزء األعلى من اجلسد
   لكل قبضة ٧ × ٢ متارين السحب

  ) الضغط ( متارين الدفع 
   ) . ٣٠ × ٢( العادية 

   ) .٢٠ × ٢( ثالثية الرؤوس 
  . ) ٣٠ × ٢( العريضة 

 ) . ٣٠ × ٢( حركة الغطس 
   ) . ٢٥ × ٢( متارين الغوص 

   )٥٠×٣( متارين سحب الذراعني
  سباحة 

  . كلم بالزعانف ١
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   ) ٢٠ × ٢( الدفع بثمان خطوات 
أقصى عدد ممكن من متارين الدفع 

  . يف دقيقتني 
أقصى عدد ممكن من متارين 

  . اجللوس يف دقيقتني 
أقصى عدد ممكن من متارين 

  .السحب يف دقيقتني 

× جمموعة فائقة من متارين البطن 
٢   

   . ٦٠متارين جلوس عادية 
  . ٥٠ارين االلتواء بالطرق األربعة مت

   .٦٠متارين رفع الساقني 
   . ١٥٠متارين الركل 

   . ١٠٠ نصف جلوس متارين
    .شد عضالت ملدة دقيقة واحدة 

    كلم٦هرولة   األربعاء 

  هرولة
  . كلم هرولة ٤

  اخلميس
  )تكون بعد السباحة (هرولة

  . كلم هرولة ٣

  سباحة
سباحة ، متارين :  جمموعة ١٥

  بدنية 
 مترين بطن ٢٠ مترين دفع ، ٢٠

  . متر سباحة ١٠٠اختياري ، 
  

  األسبوع الثامن
  هرولة 

   .  كلم ٤هرولة 

  سباحة
   .  كلم بالزعانف ١سباحة 

  هرولة 
  . كلم ٣هرولة 

  تالسب

 متارين للجزء األعلى من اجلسد

  
   . ١× متارين سحب 

    . ٣× متارين دفع 
   . ٥× مترين بطن اختياري 

   .٢× مترين غوص 

  متارين العنق 
   ) . ٣٥ × ٢: ( أسفل / أعلى 
   ) .٣٥  ×٢: ( ميني / يسار 
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  متارين للجزء األسفل من اجلسد 
   ) . ٢٠ × ٤(  :وضع القرفصاء 

   ).٢٠ × ٤: (مترين االحنناء بالركبة 
 .  )٤٠ × ٣(  :وثبة الضفدع 

   ) . ٢٠ × ٣(  :مترين القفز 
   ) . ٢٠ × ٤ : (رفع العقبني 
  ) . ١٠٠ × ٢(  :وضع احلبو 

  األحد

   سباحة
 م سباحة حرة بدون ٢٠٠ × ١١

 ثانية ١٥راحة زعانف ، وهناك است
  )ال تسبح منفرداً(م ٢٠٠بعد كل 

  هرولة
  :  كلم ، على التفصيل اآليت ٤
  .  دقائق ٧كلم خالل  ١
  :  جمموعات من ٣

ربع كلم بالسرعة القصوى يف دقيقة 
  .وعشرين ثانية

ربع كلم يف دقيقة ومخسة وعشرين 
  . ثانية 
  :  جمموعات من ٦

مثن كلم بالسرعة القصوى يف 
  . أربعني ثانية 

  .مثن كلم هرولة يف دقيقة 

  االثنني
   سباحة

  . كلم١،٥سباحة بالزعانف ملسافة 
   متارين عنق

   ) . ٣٥ × ٢(  :أسفل / أعلى 
   ) .٣٥ × ٢: ( ميني / يسار 

  هرولة 
  .  كلم ٣هرولة 

  الثالثاء

  ) متارين بدنية / سباحة (  جمموعات من ١٠
  . صوى  م سباحة بالسرعة الق١٠٠
  .  مترين دفع ٢٥
  ) . اختياري (  مترين بطن ٢٥

  .  كلم ٣هرولة 
  . أقصى عدد ممكن من متارين الدفع يف دقيقتني 

  . أقصى عدد ممكن من متارين اجللوس يف دقيقتني 
  .أقصى عدد ممكن من متارين السحب يف دقيقتني 

  األربعاء

  متارين للجزء األعلى من اجلسد
جلميع القبضات ،  ) ١٠ ، ٨ ، ٦ ، ٤ ، ٢ × ٥: ( متارين سحب 

  ١٥٠: جمموع متارين السحب 
   . ٧٥ × ٢: متارين سحب الذراعني 
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  متارين العنق 
   ) . ٣٥ × ٢: ( أسفل / أعلى 
   ) .٣٥ × ٢: ( ميني / يسار 

  جمموعة فائقة من متارين البطن 
  .  مرة ١٥٠: متارين الركل 
  .  مرة ١٥٠: رفع الساقني 
  . مرة ١٥٠: وس متارين جل

   سباحة
  . كلم ١،٥سباحة بالزعانف 

  هرولة
 دقيقة على ٢٧ كلم يف ٤هرولة 

  .الرمل إن توفر 
  هرولة 
  . دقيقة ٤٠ كلم خالل ٦هرولة 

  
  
  
  
  اخلميس
  

  متارين للجزء األعلى من اجلسد

  

  
  

 

 
  

  
. لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  أن نلقاكم بعد أسبوعني ، نستودعكم اهللا الذي ال تضيع ودائعه ، واوإىل
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قام ااهدون بقتل بريطاين وإصابة زميٍل له يف مدينة الرياض يوم األحد الثامن عشر من هذا الشهر ، والقتيالن يعمالن يف هيئة  •

 واسم الـصحفي  اد ،كانا بصدد إعداد تقارير إخبارية عن جهود احلكومة السعودية املرتدة يف حماربة اجله     واإلذاعة الربيطانية   
" أن اجلـريح    " يب يب سي    "  عاماً ، وقد ذكرت الـ       ٤٤فرانك غاردنر   :  عاماً ، واسم اجلريح      ٣٦ساميون كامربز   : القتيل  

ـ وعلى حد قوهلم ،     " رهاب حول مكافحة اإل    كامالً ويعمل دواماً حد كبار اخلرباء يف شؤون تنظيم القاعدة        أ ت العمليـة   مت
 إبراهيم الريس رمحه    – بإذن اهللا    –رب يف حي السويدي حيث كان الصحفيان يصوران مرتل الشهيد           املباركة قبل صالة املغ   

 يف هذا العام الثاين من اجلهاد ، كما تعـد تنويعـاً يف           – حبمد اهللا    –اهللا ، وتعد هذه العملية استمراراً للتصعيد الذي حيصل          
  . نسأل اهللا أن ينصر دينه ويعلي كلمته األهداف والوسائل اليت يستخدمها ااهدون يف اجلزيرة ،

ويف عملية مباركة أخرى قتل ااهدون عسكرياً أمريكياً يف مدينة الرياض ظهر يوم الثالثاء العشرين مـن هـذا الـشهر ،                       •
ديداً حت) فينيل ( واعترفت املتحدثة باسم السفارة األمريكية يف الرياض بأن القتيل كان يعمل حلساب احلرس الوطين ويف شركة 

هذا وقد نشرت السفارة األمريكية اسم من هذه الشركة ستاراً ألنشطتها يف اجلزيرة ،  C.I.A وتتخذ املخابرات األمريكية  ،
 عاماً ، وهذه العملية هي الرابعة خالل هذا الشهر إحداها هي عمليـة اخلـرب   ٤٤روبرت جايكوب   : القتيل ومعلومات عنه    

 جرت فيه عمليتان إحدامها عملية ينبع النوعية ، مما يعكس مدى التطور والتصعيد الذي وفق                النوعية ، أما الشهر املاضي فقد     
اهللا ااهدين له برمحته وفضله سبحانه ، هذا وقد كان القائد أبو هاجر عبد العزيز املقرن توعد يف خطاب سابق يف الـشهر                       

  . - بإذن اهللا –املاضي بعام شديد على الكفار يف جزيرة العرب 
اختفى نايف بن عبد العزيز متاماً عن الظهور يف وسائل اإلعالم بعد عملية سرية القدس باخلرب وسط أنباء عن مشاعر خمتلفـة             •

 إال ثباتاً رغـم  – حبمد اهللا –واليت مل تزد ااهدين " محلة البندقية " تنتابه ودده بااليار نتيجة الفشل الذي منيت به محلته    
ليب اخلبيثة اليت استخدمتها وزارة الداخلية حملاربة اجلهاد ، يذكر أن وزير الداخلية معروف بعدم قدرته                كل املعوقات واألسا  

على التعامل مع احلوادث املفاجئة بشكل سليم فبعد أن خرج باكياً بعد غزوة بدر الرياض خرج ضاحكاً بعد تفجري مـبىن                      
 – بفضل اهللا –كثري منكم وأما يف عملية اخلرب فلم جيد الوزير املهزوم قوات الطوارئ ليقول جلنوده إن جممع احمليا أهم عندي ب

  . إال االختباء حفظاً ملاء وجهه املهراق أمام إخوانه وأمام العامل أمجع 
واصلت أسعار النفط ارتفاعها بعد العمليات املباركة متحدية بذلك اإلجراءات االنبطاحية اليت استمات يف إجيادها وزير النفط  •

عودي واليت سعت إىل خفض أسعار النفط بزيادة اإلنتاج اليومي وهو أمر يرى بعض املراقبني أنه ال يفيد كثرياً يف مثل هذه الس
احلاالت ألن ارتفاع أسعار النفط ليس بسبب كثرة العرض بل ألسباب أخرى يأيت يف مقدمتها الوضع األمين غري املـستقر                     

 جزيرة العرب والعراق ، وقد بلغت أسعار النفط أعلى معدالا بعد عملية اخلرب للكفار فيما يسمى بالشرق األوسط خصوصاً   
قبل أن تتراجع قليالً بعد إعالن دول اخلليج زيادة إنتاجها النفطي بكميات متفاوتة ، ورغم ذلك التراجع الطفيف يف أسـعار    

  .دوالر     " ٢٨ ، ٢٢" وهو ما بني النفط فإا بقيت فوق املعدل الذي التزمت به دول األوبك للدول الغربية 
تأكيداً من ااهدين يف العراق على عمق العالقـات  " غزوة الشهيد منر البقمي " نفذ ااهدون يف العراق عملية مسوها باسم     •

هـذه  وقد اسـتهدفت    " سايكس بيكو "األخوية بني املسلمني دون أن حتدهم احلدود اجلغرافية اليت فرضها الكفار يف اتفاقية              
 منر البقمي   – بإذن اهللا    –العملية سيارتني لعمالء املخابرات األمريكية وأحرقتا مبن فيها أما الغزوة اليت استشهد فيها الشهيد               
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واليت اسـتهدف   " سرية الفلوجة   " تلتها بعد أيام غزوة     " سرية القدس   " واليت جرت يف اخلرب فقد كانت مسماة باسم غزوة          
  .دينة الرياض فيها ضباط أمريكيون يف م

 شخص من خمتلـف     ١٠٠شارك فيه حوايل    و مؤمتر حول األمن نظمه مركز الدراسات االستراتيجية والدولية          عقد يف ماليزيا   •
 من  نه رغم أن تنظيم القاعدة خسر بعضاً      إ: " وقال حممد جواهر حسن املدير العام للمعهد        م ،   حناء العامل على مدى ثالثة أيا     أ

فغانستان إال أن القيادة العليا للتنظيم ال تزال سليمة كما أن قدرته على نشر الفوضى ال تزال قوية كما                   قواعده التقليدية يف أ   
املعركة الدولية اليت تقودها الواليات املتحدة خاسرة بينما يكسب تنظيم القاعدة الـدويل تلـك            "وأوضح حممد أن     " كانت

 مؤكدا  تيجية يف سنغافورة باري ديسكر أن تنظيم القاعدة ال يزال قوياً          وأفاد رئيس معهد الدفاع والدراسات االسترا      "عركةامل
، هذا خطأ أساسـي      الرد ال ميكن أن يكون عسكرياً     "وأضاف أن    ،   لن يقضي على التهديدات اإلرهابية    أن استخدام القوة    

ق واالحتالل الذي أعقب تلك احلرب       إىل أن احلرب اليت قادا الواليات املتحدة على العرا          مشرياً  "ترتكبه الواليات املتحدة  
 أن القاعدة تنشر فكرة  مضيفاً " للجهادن العراق يعترب مركزاًإ"   :وقال ، مسلمني إىل شن اجلهاد ضد واشنطندفع مسلحني   

وأشار ستانلي روث نائب رئيس شركة بوينغ     ،   رير للقضاء على اهلوية اإلسالمية    أن االحتالل األمريكي هو جتسيد ملخطط ش      
إن اخلوف : " وقال  ، كل منطقة وأن احلرب مل يتم كسبهاأن ديد اإلرهاب تواجد يف    إىل  عالقات الدولية يف منطقة آسيا      لل

  .  "من اإلرهاب يؤثر على أسعار النفط ويضر بالنقل اجلوي
ية بدعوى متويل اجلهاد    يف إطار تعاوا التام مع أمريكا يف حرب اإلسالم قامت احلكومة السعودية حبل مؤسسة احلرمني اخلري                •

 بعد اجتمـاع مـع    )جون سنو( مما دعا عبدة الصليب لإلشادة جبهود هذه احلكومة اخلبيثة فقد قال وزير اخلزانة األمريكي          
  ،كان خطوة مهمة)  ربعاءاأل (جراء الذي اختذوه يوم ن اإلأعتقد  أ " :عمال يف ليتك روك صغرية من كبار رجال األ     جمموعة

أعترب إغالق املؤسـسة عالمـة     " :سنو وقال "رهابنه يشري إىل جديتهم يف التعامل مع مسألة متويل اإل    إ  ، نطاقنه واسع ال  إ
ن السعوديني جادون للغاية بشأن مسائل اإلرهاب ومسائل متويل اإلرهاب وأم يبذلون جهودا جادة ومهمـة                أأخرى على   

  ".وبنوايا صادقة للتعامل مع املشكلة
يف جزيرة العرب بياناً حتذيرياً ينبه املسلمني إىل ضرورة االبتعاد عن أماكن جتمعات املشركني والصليبيني على أصدر ااهدون   •

وجه اخلصوص ، كما حيذر من خمالطتهم يف مقار أعماهلم ووسائل نقلهم ، وتوعد البيان باستهداف شركات الطريان الغربية                   
  .لوسائل يف تنقالم واألمريكية ونصح املسلمني بعدم استخدام تلك ا

دعا الشيخ أبو عمر السيف نصره اهللا إىل دعم ااهدين يف الشيشان باملال نظراً للحاجة الشديدة اليت يعانيها ااهدون هناك ال  •
 سيما مع سياسة جتفيف منابع اجلهاد ومصادر متويله اليت ينتهجها زعماء احللف الدويل ضد اجلهاد من األمريكان والربيطانيني         
     ويساعدهم يف ذلك طواغيت العرب والعجم وأبرزهم حكومة آل سعود الذين استقبلوا قبل أشهر رئيس الشيشان العميـل                  

ووعدوه مبنع متويل اجلهاد يف الشيشان قبل أن يلقى هذا األخري مصرعه على أيدي ااهدين يف الشيشان                 ) أمحد قاديروف   ( 
  .يف عملية موفقة قبل قرابة الشهر 

مع الطرح اجلهادي مضحني بأوقام ، ومعرضني أنفـسهم        ) االنترنت  ( حظ بشكل واضح تفاعل أعضاء الشبكة العاملية        يال •
للخطر يف سبيل نصرة ااهدين ونشر موادهم اإلعالمية ، وهو جهد مشكور يتابعه ااهدون ويدعون ألصحابه بأن يلحقهم        

بالذكر أن هذا اجلهد املبارك قد أقلق كثرياً من الذين يضيقون ذرعاً مبنهج ااهدين اهللا بااهدين ويرزقهم الشهادة ، واجلدير  
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واضطرهم إىل التصريح بذلك يف أسلوب ركيك هزيل يعتمد على ختويف الناس وإرهام ممن ال ميلك لنفسه نفعاً وال ضراً وال 
 . موتاً وال حياةً وال نشوراً

دين ما تردد من مقتل سبعة عشر من ااهدين ، ومن جهة أخرى وقع انفجار ضخم                يف أفغانستان نفى متحدث باسم ااه      •
خرون إثر انفجارين آلقي جندي روسي مصرعه وأصيب ثالثة يف خمازن أسلحة تابعة لوزارة الداخلية األفغانية ، ويف الشيشان 

زائر فقد تبنت اجلماعة السلفية مقتل عشرة حسب اإلحصاء الروسي ، أما يف اجل بالعاصمة جروزين نفذمها ااهدون الشيشان
جنود حكوميني يف وسط أنباء عن إمدادات عسكرية أمريكية مقدمة للحكومة املرتدة تشمل وسائل تصنت ومراقبـة ليليـة             

 للقوات األمريكية معسكراً تابعاًوطائرات حربية ، ويف العراق تبنت مجاعة التوحيد واجلهاد العملية االستشهادية اليت استهدفت 
 ومعسكراً آخر لتدريب اجليش والشرطة العراقيتني وأسفرت العمليتان عن خسائر كبرية للعدو يف األمـوال      يف منطقة التاجي  

 .واألرواح 
يتحدث عن بعض جهود حكومة آل سـعود         ) كارول موريللو ( مقاالً خطرياً للكاتب    ) الواشنطن بوست   ( نشرت جريدة    •

   : وألمهيته ننقل منه بعض املقتطفاتعراق األخرية ، املرتدة يف حرب ال
ن تؤجج الغضب الـشديد لـدى       أزاء احلرب وخوفها من     إدية من ردة فعل اجلمهور السعودي       قلق اململكة العربية السعو   " 
ا ضد جارا مريكية يف حر األقصى مدى ليجعل السعودية ختفي درجة تعاوا مع الواليات املتحدةأسالميني املتطرفني بلغ اإل

  .العراق
احلساسية املفرطة من تواجد القوات األمريكية بلغت حدا منع التقاط الصور التذكارية يف هذه القاعدة النائيـة يف صـحراء                  

  .السعودية اليت تدار منها العمليات اجلوية ضد العراق
 ا للقوات األمريكية يف قاعدة األمري سلطان اجلويةيوحي بأن القيادة العلي ميكن تصوير ما وحبكم القوانني السعودية املفروضة ال

إن . .. كل الصور تتم مراجعتها..   وال سيارات حتمل لوحات سعودية،  وال أشخاص سعوديني،  وال يسمح بتصوير املعامل ،
 اكم الفعلي نظراً أما الرأي العام الرمسي فإن ويل العهد السعودي الذي يعترب احل       ،غالبية الرأي العام السعودي تعارض احلرب       

 وقواا  ، يف هذه احلرب بأي حال     اململكة ليست شريكاً   ((سبوع أن   األملرض امللك فهد قد أعرب عن يف خطاب متلفز هذا           
عوديني مسحوا للقـوات األمريكيـة      ولكن بعض الدبلوماسيني يقولون إن الس     ))   من األراضي العراقية   اًلن تدخل انشا واحد   

ني مجيعها مغلقـة أمـام اجلمهـور    ىل قاعدتني أخريإضافة  حتياج إن مل يكن حسب الرغبة باإل      الستخدام القاعدة حسب ا   اب
  .  جندي أو رمبا الضعف٥٠٠٠ وا مايقدر بـ،والصحافيني

ال أن قلة منهم تغـشهم خطابـات   إيدركون مدى تعاون بالدهم مع احلكومة األمريكية      ومع أن كثري من السعوديني ال     
  . كارها التعاون وصمتهاحكومتهم اللطيفة وإن

تريد أن يعرف أحد عن ذلك التعاون يف         عندما حتدث رامسفيلد عن أن دوال كثرية تتعاون معنا ولكنها ال          : تركي احلمد قال  
يبدو يف قراءة مابني السطور وفك رموز   فالسعوديون ماهرون على ما، الوقت احلايل زعم الكثريون أنه يتحدث عن السعودية

بح من الصعب علـى      ولكن الوجود األمريكي يف قاعدة األمري سلطان والذي يبدو أنه وجود دائم أص             ، تناقضةاخلطابات امل 
  .  هالسعوديني جتاهل
 استقرت آالف القوات األمريكية يف السعودية لتراقب مناطق احلظر اجلوي ١٩٩١ أنه بعد حرب اخلليج الثانية عام فليس سراً

 ١١وعمق غضبهم هذا بدا جليا مـع هجمـات           ... ا فقط تطبق اتفاقات دولية    إة تقول   مفاحلكو ،،املفروضة على العراق  
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 كما أن أسامة بن الدن وهو سعودي ، من اخلاطفني من السعوديني الذين تربطهم عالقة بتنظيم القاعدة١٥سبتمرب حيث كان 
 واحلكومة السعودية أعلنت مؤخرا أـا  ،ةاألصل ذكر أن هذا الوجود هو سبب استهدافه حلكام السعودية وللواليات املتحد         

 شخصا من املتعاطفني مع تنظيم القاعدة يف السعودية مما أزعج السعوديني من أن حجم املتعاطفني مع القاعـدة                   ٩٥اعتقلت  
  .واملقاتلني أكثر مما اعتقدوا

  .اية حكومة صدام حسني قد تعين مغادرة بعض القوات األمريكية ولكن ليس كلها
واشنطن العراق وعندما حيتدم العنـف بـني         عوديون باحلرج الشديد عندما تغزو    ادثات السرية يعترف املسئولون الس    ويف احمل 

ولكن بعض الدبلوماسيني قالوا إن السعوديني أكدوا أم يريدون من أمريكا أن حتـافظ علـى                .. الفلسطينيني واإلسرائيليني 
  .. وجودها الرادع يف املنطقة

 مع وجود أمريكي ١٩٩٠أن السعوديني يريدون أن تعود األمور ملا كانت عليه قبل عام  ( اسيني يف الرياضوقال أحد الدبلوم
  . ) مريكان له تأثريات مزعجة للسعوديني واألحيث أنه من الواضح أن هذا الوجود أصبح.. غري مشار إليه

 الكثري من املـوظفني      اجته ١٩٩٦ ففي عام     ، ستانكما أن قاعدة األمري سلطان كانت املركز الرئيس أثناء احلرب على أفغان           
  .حتواء التدفق الكبري للجنود واملتعاقدين مدينة اخلرب حيث شيدت اخليام الليها بعد اهلجوم على األمريكيني يفإاألمريكيني 

  . مليون دوالر٤٥ اكتمل بناء مركز العمليات املشترك بتكلفة ٢٠٠١ويف منتصف العام 
 الستكشاف الطائرات وتستخدم األقمـار الـصناعية لتحديـد    ٣AWACS-Eالصور على تردد   القاعدة تراقب   وهذه  

  .األهداف وتقييم دقة إصابة األهداف
كل األوامـر  . كان لدينا يف البداية قائد واحد مسئول عن كل القوات اجلوية يف املنطقة      ( جوزيف الماركا    يقول الكولونيل 

  . ) اعدةواخلطط للعمليات اجلوية خترج من هذه الق
  .  للمخاوف السعوديةطالق أية عمليات هجومية من قاعدة األمري سلطان تقديراًإلواليات املتحدة السعوديني بعدم ووعدت ا

 لكن السعوديني يتكتمون على ، ميل جنوب شرق الرياض    ٧٠ ميل مربع ومقرها يف الصحراء على بعد         ٢٥٠مساحة القاعدة   
  .  عن التواجد األمريكي يف عرعر وتبوكاًيوجد بتلك القاعدة ويتحدثون علن ما

  .وزير الدفاع السعودي األمري سلطان قال إن مدينة عرعر تستخدم لتقدمي مساعدات لالجئني العراقيني
ولكن مصادر دبلوماسية يف الرياض تؤكـد أن        ) إن أصدقاءنا األجانب هنا لتقدمي املساعدات االنسانية والتقنية فقط        (ويقول  

  .ية املتمركزة يف مطار عرعر تقوم بعمليات الرصد والبحث وعمليات االنقاذالقوات األمريك
 فالناس يعلمـون أن األمريكـان   ، إن التعاون السعودي يف هذه احلرب سر مفضوح (احمللل السياسي مجال خاشقجي يقول  

لمه النـاس وهـو أن       ولكن هناك شيء مهم جيب أن يع       ،موجودون هنا ومبا أن احلرب قد بدأت فيجب أن يكون هلم دور           
   . ) القوات السعودية لن تشارك يف هذه احلرب

اجلماعة ، وقاموا بنشرها على موقعهم على الشبكة :  العدد األول من جملة - نصرهم اهللا -أصدر إخواننا ااهدون يف اجلزائر  •
 عام سـقط  ١٢لذي استمرت مسريته    العاملية ، وتعد هذه خطوة رائعة من إخواننا ااهدين يدعمون ا موقفهم وجهادهم ا             

 ، ومن اجلدير بالذكر أن هذه الة املباركة تفنـد  - نسأل اهللا أن يتقبل منها ومنهم     -خالهلا اآلالف من الشهداء واملعتقلني      
ـ                   بعض كثرياً من التهم الباطلة اليت حياول الطواغيت إلصاقها باجلهاد اجلزائري املبارك ؛ كتشويه مسعة ااهدين وربطهـم ب

  . مجاعات الغلو التكفري ، وكدعاوى احلوار والتسليم األخرية 
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 ولمت ردينا يابوشأاليوم 
ّ

  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  سكر البتاراألول لنشرة معالد  ...اآلن     

    يف جملد واحد )١٠ - ١( من عداد األ      
ت اجلهادونه على موقع صوجتد        

  أشكي على اللي بالشدايد عضدي    

  ال ارجي من األقراب نصرة وودي   

  اليوم أنا يـابوش ولّمـت ردي      

  مـادام مواليـه بنـصره ميـدي    

  ومــادام عــود فهــد هللا نــدي

ــردي  ــزه ي ــا لع ــىت دينن   ح

  وياريب اغفر يل على زالت يـدي      

ــبيلك ودي ــهادة يف س   ودي ش

  اي موسى من فرعـون وهامـان      جنّ  

  مادام قلبه ممتلي خـوف وخـذالن      

  على جممع ، أصلهم منـك محـران       

  كثّر دموع احلزن ، باكسر يل صلبان      

  أشهرت سيفي على حزب شـيطان     

ــوان  ــدين خ ــهو لل ــر من   وأحن

  وارحم عبٍد من وقوف احلشر شفقان     

  يف ديرة حممد ، ومـن يـد خـوان         
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                                                      أبو عبيدة البنشريي

  

  
  

  
  ..رجل  وأمة يف.. رجل بأمة 

    .  من رهبان الليلوراهب..  من فرسان النهار فارس. .ول رجل يشبه الرعيل األ
  .ورمز بارز من قيادات العمل اإلسالمي يف أمتنا وأحد أعمدة العمل اجلهادي الذين يشار هلم بالبنان

    والبشاشة من التواضع ،   األخالق العالية    منبشكل فريد   ، و رجولة فريدة    ب رة حيث كان يتميز   سريته حافلة باألعمال اجلهادية اخلي 
  ..والتسامح واهلدوء واحترام الناس وبالصرب واحللم 

 حـد  ىلإمور التنظيمية والعـسكرية   زمام األ  يف ي وكان الرجل اخلف   اإلدارةوكان يتميز بقوة الشخصية وبالرأي السديد وحسن        
  ..كبري

حة أي إنسان   اصرف بغلظة أو يناقش بوق    يتميز باللني والبساطة وحالوة املعشر مل يت      وكان يتميز بشخصية حمبوبة بدرجة رائعـة       
  ..  عند احلقاًوقافكان و

  رحلت عن احلياة فما جزعنـا     
ـ       يقينـاً  ىرضينا بالقضاء رض

  

  برغم احلزن والدمع الـصبيبِ      
ــسليماً ــذنوِبوت    لغفــار ال

  

  

 يحـد قـاتل   أحيث أن   م  ١٩٨١عام    حداث السادات يف  أعتقل بعد   وا مصر   وائل يف سالمية اجلهادية األ  كان من أبناء احلركة اإل    
   .السادات كان عديله وهو الشهيد عبد احلميد عبد السالم رمحه اهللا

فغانستان احلبيية كان يعترب    أرض  أىل أرض اجلهاد    إن خرج من املعتقل قرر املغادرة       أعمل يف جهاز الشرطة فترة من الزمن مث بعد          
  .. م ١٩٨٣ عام ىل أرض اجلهاد وذلك يفإخوة العرب الذين توافدوا من أوائل اإل

فغانـستان  أرض أىل إنتقـل  اخوة الباكستانيني املتعاطفني مع اجلهاد واحملبني له مث     وصى م بعض اإل   أباد و إهله يف إسالم    أأسكن  
فغان وكانت  خوة العرب واأل  وجمموعة من اإل  )  بو سهل الكبري   أ  (يبو سهل املصر  أ هىل الشمال وكان معه صديق    إوالتحق بقافلة   

ـ ص ذلك تربفغانستان وقتها تقدر مبسرية شهر حيث بعد املسافة ووعورة الطريق والثلج وغري    أ مشال   ىلإ ةالرحل م وجتن العدو ب 
  .. الكمائن 

الوادي املعروف بصعوبة تضاريسه وكثرة العلميات فيه لرغبة (  بنشري يىل الشمال واستوطن وادإحفظ رمحه اهللا القرآن يف الطريق 
  .. )فغانستان أىل إمدادات من وق اإلالروس تأمني طر

خـوة   يف التخطيط للعمليات اجلهادية لدى اإل عسكرياًاجلهاد فأصبح مرجعاًيف  ومترس بلى بالء حسناً أشارك يف عمليات كثرية و    
  ..ع بذلك يالعرب وشهد له اجلم

  ). البنشريى ة عبيديبأب( صبح يلقب أخرى من بنشري وأمث عاد مرة 

   جد جـدهم   ذا إ يسيذكرين قوم 
  

  ويف الليلة الظلماء يفتقد البدر      
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  .. معارك يف قرديز وخوست  يفالدين حقاينمث شارك مع جالل 
صار ن يف زمن إنشاء مأسدة األ١٩٨٦خوة العرب حمدودة يف ذلك الوقت عداد اإلأ عبد اهللا يف بيشاور حيث كانت تعرف على أيب
  ..يف منطقة جاجي

الرئيسى للجبهات املهمة   مداد   االستراجتية حيث أا كانت طريق اإل      ي بدأ الروس يزيد تركيزهم على منطقة جاج       ١٩٨٧يف عام   
  ..كابول ولوقر وغريها 

  .. عبد اهللا يف قيادة املعركة يب ألبوعبيدة البنشريى رمحه اهللا نائباًأخ  هـ وكان األ١٤٠٧ة شعبان ورمضان الشهرية ليت عمءوجا
ن أيستطيعون   قصف ال صابة قذيفة وكان الشباب من كثرة ال      إ من   مربع متري خالٍ  يوجد  يكاد    حىت ال   جداً كان القصف شديداً  

  ..يقضوا حاجتهم 
 بو عبيـدة اهللا أن ال أ ا جبواره فدعة تأيتفذا بقذيإ حاجته وي كان يف اخلالء يقض ينشريب عبيدة ال  ابأ أن   يخ عثمان املصر   األ يحيك

ن حفظـه اهللا    خ عثمـا  وقذيفة أخرى نزلت جبوار االثنني ومل تنفجر فكان األ        ... ميوت وهو يف اخلالء فرتلت القذيفة ومل تنفجر       
  )..نت راجل بركة  أ(:  عبيدة ويقول له ابأيداعب 

مور اجلبهات أ عبداهللا يف مجيع يبأ يف القيادة فكان ينوب عن ه البارزبو عبيدة حنكته العسكرية وأسلوبأخ يف هذه املعركة أثبت األ  
   ..والتدريب ويعترب الرجل الثاين

 وإن عرجت على العلوم العسكرية وجدته تيته يف العلوم الشرعية وجدته حبراًأفإن اجلميع كان يرغب يف جمالسته والنهل من علومه 
  .. مثله ومثل صواب رأيه تيته لطلب املشورة والنصيحة لن جتد صدوقاًأعلما وإن 

رفـة  عدم مع من  خوة  فغان من قلة التدريب بني اإل      هـ حيث كثرة الشكاوى من األ      ١٤٠٨نشاء تنظيم القاعدة يف اية      إبدأ يف   
خوة بني اجلبهات فتم إنشاء التنظيم حـىت         يف جبهة معينة وشتات اإل     يسلحة يف اجلبهات ومن عدم تركيز العمل اجلهاد       مجيع األ 

لزام الشباب بالتدريب لالستفادة القصوى إ الشهرية ويحد اجلبهات املهمة مثل ما حصل يف معركة جاجأ نصر مميز على يلإ ييؤد
  ..من الطاقات 
  ..فغان من ناحية الكم والكيف  يف دعم األ تركز على العنصر العريبكرات واجلبهات اليتففتحت املعس

  ..فغان ومن بني كر وفر حىت مت حتريرها خوة يف نصرة األ متيز فيها اإلمر كانت جبهة جالل آباد اليتومن نتائج هذا األ
  عالقته بالشيخ أسامة بن الدن 

ي أهتم براراد مشورة أ عبيدة باخلري وإن ابأ عبيدة وإن غاب ذكر     ابأال وطلب   إ جيلس جملساً  ال) سامة  الشيخ أ ( بو عبد اهللا    أكان  
 صـاروخ  ١١ دبابة وقذف أكثر ٣٦هـ تقدم العدو بأكثر من ٢/٩/١٤٠٩يف معركة جالل آباد يف عملية االحنياز         .. عبيدة   يبأ

بو عبـد  أ صرفها اهللا وبعد موت شفيق وما شاهد األخ سكود على موقع سراقة وكان هناك قذف بالطائرات لقنابل غازات سامة   
 أسامة من الشيخ     عسكرياً  خلف جبل مثر خيل وكان فتحاً      ىل مركز الزهراين  إ رأى االحنياز    ة ااهدين اهللا من تدفق العدو وحماصر    

ىل طورخم وكان   إو عبد اهللا    بأسر ورجع   يقعوا يف األ   بو عبيدة حىت خيرج الشباب من املنطقة حىت ال        أخ  وكان آخر املنحازين األ   
   . ىل مركز الزهراين؟إهل رجع ؟ بو عبيدة أحناز ا هل دة وكان يسأل كل من يأيتبي عيبأمشغوال بسالمة 

  ..خوة الليبيني رمحه اهللا وكان من آخر املنحازين حد املصابني من اإلأبو عبيدة يف االحنياز حيث تأخر مع أومن فضل اهللا جنح 
   ..ن سجد هللا شكراًأال إباخلرب فما كان منه سامة الشيخ أومت إبالغ 

  هلهأ عبيدة ويبأزهد 
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حتاجت زوجته يف وقت محلـها  فقد اذكر قصة أستدل ا على ذلك ، ، أ بو عبيدة السودان وكان متاعه متاع عابر سبيل         أسكن  
هل السودان والعمالة املرتليـة أتـت   أر اليوم وكما تعلمون مدى فق ىل خادمة فأتى خبادمة تساعدها بضع ساعات يفإمحد أبنها  اب

ربعة وفرشة حصري يف الصالة والثالجة والبوتقاز أم أوالده مع  عبيدة وسريرين أليبأال سرير إ تعمل فلم جتد يف الشقة ياخلادمة لك
  ! .  ؟؟أين التلفزيون!! ين العفش ؟؟أذا ا تسأل إكثر و أفقط ال

 عبيدة واهللا انه الزهد     يبأعترب حالتها حتت خط الفقر استنكرت بعدم وجود عفش يف مرتل             ت  هل تفكرمت بقول اخلادمة اليت     خويتإ
مـر   هلذا األكثر وقته مرحتالًأفغانستان كان رمحه اهللا يشغله توفري الدعم للجهاد يف سبيل اهللا وكان أنتهاء اجلهاد يف   ابعد  ، و بعينه  
  ..مر اهللا أتى أحىت 

  غرقه يف حبرية فكتوريا 
 عريض املساحة يف ترتانيا على حبرية فكتوريا وقدر اهللا      اًهـ كان يريد أن يقطع بالباخرة خليج      ١٤١٦ القعدة من عام     ي ذ يف شهر 

مر بعد صالة الفجر ويف وسط البحرية ومـع شـدة       ركوب أعداد كبرية يف نفس القارب يفوق العدد املسموح به وكان هذا األ            
  ..ال القليل إالت السفينة وغرق من يف داخلها ومل ينج عداد الراكبني مأالتيارات املائية وكثرة 

  ..يكون له قرب   عبيدة قدر اهللا أن الابأواستمرت جهود انتشال جثث املغرقني ولكن .. صهاره معه وجنا أوكان احد 
ن أنسأل اهللا   ) محد  أ و – وعبد الرمحن    – وعالء   –مرمي  ( خوة وترك عدة أبناء منهم       ومجيع اإل   شديداً حزناًلشيخ أسامة   حزن له ا  

   .يرعاهم بعنايته
نه ميت ولديها أىل هذا الوقت مازالت احلكومة املصرية تشكك يف وفاته بل من املضحك أا حكمت عليه بالسجن املؤبد ومع              إو

لمها له  مازالت يف طغياا وظين حيفظهم حبفظه فهأبنائها نسأل اهللا أىل مصر ب  إمعلومات أنه قد مات وخاصة بعد رجوع زوجته         
  ..حىت بعد مماته وحتكم عليه وهو ميت 

  .. اهول بصمت عرفه من عرفه وجهله من جهله يرحل اجلند
خيـار  فضل نصرة اجلهاد يف هذا الزمن بعد اهللا سبحانه وتعاىل ليصب يف ميزان هذا الرجل وبعض القلة من األ                كثرياً من   ن  إواهللا  

ة رمحه نبو سأ عبد العزيز ي صبح )ومندانكال( بو حفص أخ  واأل،بو عبد اهللا أخ الشيخ  واأل،منهم الشيخ عبد اهللا عزام رمحه اهللا 
يا رسول : ما تعدون الشهيد فيكم ؟ قالوا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قال    ..اهللا 

من قتل يف سبيل اهللا    : فمن هم يا رسول اهللا ؟ قال        : قالوا  ! ذاً لقليل   إن شهداء أميت إ   : اهللا من قتل يف سبيل اهللا فهو شهيد ، قال           
فهو شهيد ، و من مات يف سبيل اهللا فهو شهيد ، و من مات يف الطاعون فهو شهيد ، و من مات يف البطن فهو شهيد ، و الغريق         

  " .شهيد ـ و يف رواية ـ وصاحب اهلدم شهيد 
  ..يشقى م جليس   الذين الن جيعلنا من جلساء القومأنسأل اهللا 

   مـا يـستكني وال يـين       طائراً يا
  قد نلت ما ترجوه شهما ماجـدا      

  

  ويرى اجلهـاد عقيـدة وتفـان        
  ما كنت يوما يف الـدنا جببـان       

  

  . ١حمب اجلهاد: وكتبه 

                                                
   .بتصرف  ١
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  مهارات التحرك داخل املدن                                             

  

وهو مناقشة خمطط وعمل سـري  ،  االستفسارات حول بعض املسائل املهمة     نكمل فيه اجلواب عن بعض    سلدينا درس مهم    اليوم  
داخل املدينة ، ولكن كما ذكرنا يف البداية بسبب أمنيات العمل وسالمته جند أنفسنا مضطرين لتجاوز بعض األسئلة حلني جناح أو  

، مكان سنقوم بذكر ما نـستطيع       لذلك نعد اجلميع أنه على حسب اإل       ،خوة القيام ا    اصة اليت ينوي اإل   متام بعض العمليات اخل   
  . إىل حني خبطورة جل ما قد يتسبب على العمل سنؤو

نورد ، وسل يطرحه بعض الشباب وهو كيفية احلركة والقتال داخل املدن وطريقة فك احلصار واالنسحاب بأقل اخلسائر اؤهنا تس
 ،  وهو منقول بشي من التصرف    ،  رمحة اهللا خبصوص القتال وطريقة احلركة داخل املدينة          للشيخ يوسف العيريي     اً نفيس اًكالمهنا  

 أدنـاه واألدغال ، ويف هذه اإلجابـة   األخطار احمليطة بااهد يف املدن هي أضعاف األخطار يف اجلبالن إ: ( قال البتار رمحه اهللا 
عـن   أن مهارات القتال يف املدن ختتلـف و  ،شقة يف هذا امليدانخالهلا حجم امل  على عدد من املهارات يف املدن يتضح منسننبه

  .هي مهارات املدن  مهارات القتال يف اجلبال واألدغال ، مع العلم أن أكثر وأصعب املهارات القتالية
موعة أو شخص بأن تتمركز جم وذلك، يعرف ااهد بأن التحرك اجلماعي أثناء القتال يف املدن يكون عن طريق الوثبات  والبد أن

اموعة املتحركة ساتراً وتبدأ التغطية على جمموعة التغطية الـسابقة ،           للتغطية أثناء حترك جمموعة أو فرد ، ومن مث يتخذ الفرد أو           
األيسر ألن زاوية املبىن هي اليت  األمر بالتناوب ، و البد للمجاهد أن يتقن الرماية من أي كتف سواء كان األمين أو وهكذا يكون

   .يراعي عدم ظهوره أثناء الرماية أو ظهور ظله تفرض عليه الرماية بأي كتف ، كما جيب عليه أن
ااهد أال يظهـر بنفـسه    على؛ لتقليل التعرض لنريان العدو أثناء التحرك يف املناطق املبنية :  املبنية كيفية التحرك داخل املناطق

واختاذ السواتر ، وعليه جتنب املرور يف األماكن املفتوحة كالشوارع  ت اإلخفاءكهدف ، وعليه أن يقوم بكل ما يستطيعه من عمليا
 أو )رماية تغطية من إخوانه أو من رمايته هو  ( جرب على املرور فعليه باملرور حتت غطاء ناريعدمية املنافذ ، وإذا أُ واحلدائق واألزقة

الساتر املناسب قبل أن يتحرك من موقعه  ارد املوقع التايل الذي يوفر لهبشكل متعرج أو زاحفاً ، وعليه أن خيتار بالنظر  دخاين أو
، والبد أن يكون حتركه من موقع آلخر بكل سرعة وحذر ، وإذا كان يتوقع تعرضه                 إليه ، وعليه أن خيفي حتركاته بكافة الوسائل       

املواقع املتوقع وجود أحد ينتظر      حه الشخصي ضد  عند التحرك من موقع آلخر فعليه أن يغطي حتركه باستخدام نريان سال            للنريان
باستطالع اجلانب اآلخر الذي سينتقل إليه ، وجيب عليه قبل ذلك أن حيـدد   ، وعليه إذا أراد تسور اجلدران أن يقوم    فيها  ظهوره  

فض جسمه ويلصقه   أن خي  لتسور اجلدار عن طريقها ، كما جيب عليه أن يتجه بسرعة حنو اجلدار ، وعليه إذا تسور                 أسهل منطقة 
ال يظهر جسمه أو رأسه كله من أااهد إذا أراد مراقبة أحد الشوارع  باجلدار أثناء القفز والرتول بسرعة إىل الطرف اآلخر ، وعلى

 من استطالع الشارع ، كما ميكنه استخدام أو زاوية الباب ، بل عليه االنبطاح وإظهار جزء يسري من رأسه مما ميكنه زاوية الشارع
  . احلاجة إلظهار شيء من رأسه  املرآة من االستطالع بعكس صورة الشارع دون

 ما تكون هي نقاط متركز أفراد       املرور أمام النوافذ اليت عادةً     من أكثر املخاطر اليت يتعرض هلا ااهد يف املدن        و: النوافذ يف املدن    
النوافذ ، وعليـه أن   األقبية ، وعلى ااهد أن يكون حذراً من هذهنوافذ للدور األرضي ، و نوافذ : نوعني  العدو ، والنوافذ على

يلزم منه االحنناء حتت مستوى النافذة وااللتصاق باجلدار والعبور          حيسن العبور من أمام هذه النوافذ فنوافذ الدور األرضي عبورها         
للخطر مبرورها أمام النافذة  عبور دون أن يعرض ساقيهواألقبية يلزم ااهد لعبورها أن يقفز فوق مستوى النافذة لل بسرعة وهدوء ،
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فعليه أن يتخذ ساتراً حيول بينه وبينها للعبور ، وعلى ااهد أن يتنبـه        ، فإذا كانت النافذة ذات سعة يصعب القفز فوقها والعبور         
حتت نريانه أو يكون استخدم  بواباستخدام األبواب كمداخل وخمارج للعبور ، فغالباً ما يكون العدو قد وضع هذه األ ويبتعد عن

ن إوهذه األمـور   ( فعلى ااهد استخدام النوافذ للدخول أو اخلروج ، الشراك اخلداعية واأللغام لقتل كل من أراد العبور منها ،         
للعدو حىت يتمكن ال يقوم األخ برماية قنبلة أو اثنتني هجومية أو دخانية حىت تغطي عملية انكشافه   إو،  من فعلها فجيد    متكن األخ   

، أو حياول دخول املباين بالتسلق فوقها أو اخلروج منها   أو يقوم بفتح فتحات جديدة خاصة به )من الوصول إىل أقرب ساتر مالئم
لذلك فعليه أال  أال يعرب يف مناطق مكشوفة دون غطاء ناري أو دخاين أو من خالل سواتر ، وإذا اضطر بالرتول من أعالها ، وعليه

التحرك داخل املبىن جيب عليه أن يتجنب االلتـصاق   أثناءو بشكل مستقيم وجيب عليه التحرك وبكل سرعة بشكل متعرج ،         يعرب
مسافة  على األفراد أن يتركوا بينهمارج والذي عادة ما يركز عليها ، العدو من الداخل أو اخل باألبواب والنوافذ لتجنب طلقات

   .دن أمتار أثناء التحرك داخل امل٥-٣من 
الدخول من النوافذ واألبواب  على ااهد أن خيتار نقطة دخوله قبل التحرك إىل املبىن ، و عليه جتنب : والغرف كيفية تطهري املباين

تقدمه إىل املبىن ، و عليه أن يفتح فتحات للدخول إىل املبىن باسـتخدام               ، و عليه أن يستخدم الدخان أو قوة النريان للتغطية على          
يستخدم القنابل اليدوية للدخول إىل أي فنـاء يف   الصواريخ لتجنب استخدام النوافذ واألبواب ، كما جيب عليه أن   رات أو املتفج

من إجياد  انفجار القنبلة اليدوية مباشرة حىت ال يعطي العدو الفرصة كي يلتقط أنفاسه ، و البد         املبىن ، والبد أن يكون دخوله بعد      
املباين هو التطهري من أعلى إىل أسفل ، ويتم الصعود إىل  أفضل أسلوب لتطهريواء الدخول لتطهري الغرفة ، محاية من أحد الزمالء أثن
املباين ااورة أو  سواء بالتسلق باحلبال أو عرب أنابيب املياه أو السالمل أو األشجار أو من خالل أسطح ، أعلى املباين بأي أسلوب

اف وربطه باحلبـل    اخلطاف ، فعليه أن يتدرب على صناعة اخلطّ         يتقن التسلق باحلبال ذات    بأي أسلوب آخر ، والبد للمقاتل أن      
، كما جيـب   د على احلبل بينها متر تقريباً لتساعد على التسلققَوالتسلق من خالله ، ويستحسن وضع ع ورميه على سطح املبىن

فهذه احلبال متكن من الرتول من ) اهلرنز ( التسلق اخلاصة   بالعلى املقاتل التدرب على الرتول باحلبال من أعلى املبىن عن طريق ح           
  . املطلة على اخلارج بكل سهولة أعلى املبىن ومتشيط الغرف

ألـا تـستخدم    جيب على ااهد أن يتقن استخدام القنابل اليدوية : املناطق املبنية والغرف كيفية استخدام القنابل اليدوية يف
عليه أن يعرف طرق إلقاء     وكل غرفة أو فتحة أو درج ،          ، فيلزم ااهد أن يستخدم القنبلة يف تطهري        بشكل مكثف يف قتال املدن    

عليه  يتقن عن طريق التدرب كيف يصوب ويرمي القنبلة بدقة على املكان املطلوب ، كما جيب               القنبلة على كافة األوضاع ، وأن     
يعيدها عليه قبل االنفجار ، وجيب عليه أن يعرف          عطاء العدو الفرصة بأن   أن يتدرب على توقيت صاعق القنبلة ومىت يرميها ملنع إ         

حيمل سالحاً باليد األخرى وإذا كان منبطحاً وعلى مجيع األوضاع ، وعليه أن يعـرف    طرق سحب مسمار أمان القنبلة إذا كان      
إىل معلومات تفيد العدو ، وعلى    التوصلحيتفظ بذراع األمان بعد رمي القنبلة خشية أخذ البصمات أو معرفة نوع القنبلة و              كيف

   .تدمريها ليتمكن من أخذ احليطة والسواتر أثناء تطهري املباين ااهد أن يعرف مدى تأثري شظايا القنبلة وقوة
ية إتقان الفرد للمهارات القتال كما أن جناح العمليات داخل املباين متوقف على : مواقع الرماية ألي سالح يستخدمه    كيف خيتار 

 لن تؤدي غرضها ؛أو اهلجوم أو االنسحاب أو التحرك للفرد أو للجماعة  ، إال أن هذه املهارات لن تؤدي غرضها سواء يف الدفاع
رأس ماله ومن اخلطأ أن يفرط فيها أو  املقاتل توجيه نريانه على العدو وإسكاته ، فالقوة النارية لدى املقاتل يف املدن هي حىت حيسن

ومىت يرمي ؟ وأين يرمي ؟ وملاذا يرمي ؟ ومباذا يرمي ؟ ومن أين يرمي ؟ ، هذه  ئدة ، وعليه أن يعرف كيف يرمي ؟يرميها دون فا 
ميكنه من التفاعل مع هذه املطالب  ماذكاء والبديهة واحلزم والشجاعة البد أن يكون لديه من ال، ومطالب ملحة على ااهد  هي
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أين يرمي ؟ فعليه أن يبحث دائماً عن املوقع املالئم للرماية حبيث ال يتعرض  من:  املطالب بكل سرعة أثناء القتال ، ومن ضمن هذه
منها العدو يف حتركه ، فيختار زوايا املباين  ، ويستفيد هو من نريانه بشكل كامل وحياول جتنب الزوايا امليتة اليت يستفيد العدو لنريان

 عدها الرامي ، أو من وراء سواترافذ أو من فوق األسطح ، أو من فتحات صغرية يالنو أو الرماية من خلف اجلدران أو من أطراف  
فوق األرصفة ، وعليه أن يف حـال    يف وسط الشوارع أو من داخل أحواض الزراعةهرملية جمهزة أو من داخل فتحات شبكة امليا    

لهب عليه ، وعليه أن خيتار املواقـع املطلـة علـى    اخللفي حىت ال يرتد ال استخدام األسلحة املضادة للدروع أن يبتعد عن احلائط       
درجة  ٤٥ترفع املدفع بزاوية تفوق      الرئيسة ، وجيب أن يعرف أن الدبابات يف حال اقتراا من املبىن فإا ال تستطيع أن                الشوارع

الرئيسة لضرب اآلليـات ،     أن يستخدم أسطح املنازل املطلة على الشوارع         لتصوب القذيفة إىل سطح املبىن وهذا ما يتيح للرامي        
للرماية أن يزيل مجيع الزجـاج   ااهد أن زجاج النوافذ تشكل خطراً عليه فيجب عليه قبل أن يتخذ النوافذ مكاناً والبد من تنبيه

بل أيضاً أن يغطي النافذة بشبك حديدي صغري الفتحات ملنع دخول القنا ملنع إصابته ا يف حال حصول انفجار قريب منه ، وعليه
   .واليت ميكن أن يرميها أفراد العدو من خارج املبىن اليدوية عليه

لألفراد جيب استخدام التمويه واإلخفاء  للتمكن من إاك العدو وحتقيق األمن  :  والتمويه واإلخفاء واختاذ السواتر    كيفية التحرك 
 م التركيز على جعل املعدات واألسلحة واألفراد واآللياتدراسة املنطقة بعناية ، ليت والسواتر مبهارة ، أول خطوات التمويه البد من

يكن هناك تدمري وشقوق يف املباين من جـراء          بنفس املظاهر الطبيعية للمنطقة ، ال حتاول إحداث فتحات يف املباين للرماية إذا مل             
 ضيئة والالمعة يف موقعك فيعرضك للكشفغالباً ما يكشف املكان ، ال تستخدم املواد امل احلرب ، ال حتاول املبالغة يف التمويه فهو

مناسب إلخفاء اآلليات واملعـدات ألن   الظالم ساتر طبيعي ممتاز للتخفي واحلركة ، ظل اجلدران واملباينوأو للقصف العشوائي ،  
م الفحم أو   االقتراب ، حاول إخفاء ملعان جسمك أو معداتك أو أسلحتك باستخدا           ميكن أن مييز من حتت الظل إال بعد        البعيد ال 
ملنع إثارة الغبار ، حاول الرماية من داخل  الفلني احملروق ، ضع األقمشة املبللة حتت فوهة السالح من أين نوع أثناء الرماية الطني أو

هلـب  إلخفاء  ااورة والغرف األخرى يف املبىن مضاءة األنوار فحاول الرماية واألنوار مضاءة الغرف يف الليل ، وإذا كانت املباين 
وميضها مع اإلطالق ليكشف مكانك ، من املناسب افتعال          البندقية ، وجيب عليك إخفاء فوهة البندقية أثناء الرماية حىت ال يظهر           

   .باستطالعه أهداف ومهية للعدو السترتافه وتشتيت انتباهه وإفقاده الثقة
 ااهدين يف هذه احلال كسر احلصار املفروض علـيهم  ، على عندما يتم حصار ااهدين وحماولة عزهلم والقضاء عليهم بعد ذلك        

، مع   ، ومن بعد ذلك االنسحاب إىل عدة اجتاهات        ، أو توزيع اموعة إىل عدة جمموعات       بالقوة يف نقطة واحدة وفتح ثغرة فيها      
أثناء اهلجوم واقتحام القوات    ومن املهم   ،   مراعاة التركيز عند اهلجوم على أضعف النقاط املوجودة لدى العدو لفتح الثغرات فيها            

وإذا فشل هـذان األسـلوبان يقـوم    ،  مع رمي القنابل وأيضا مضادات الدروع     احملاصرة على ااهدين أن تكون الرماية بكثافة      
  . ااهدون مبحاولة االختالط بالسكان، واالندماج معهم حىت يتمكنوا من اخلروج من املنطقة

 . التنقل داخل املناطق املكشوفة والبنايات السكنية أعاله واهللا اهلادي إىل سواء السبيل وحماولة االستفادة من احلركة و
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  التفتيش السري                                        

بطريقة سرية واخلروج منه بدون ترك أثر يـدل علـى   ؛  الدخول فيه  سموحيتم بالدخول إىل موقع غري مم     ،   رمسيهو تفتيش غري    
 .لتفتيشا

  أهداف التفتيش السري
  . ) تصوير أو اطالع على الوثائق واملعلومات (احلصول على معلومات  -١
  . زراعة وسائل فنية -٢
   . )  األمنية احتياطاته(معرفة أساليب العدو  -٣
  . احلصول على أموال من اخلزائن -٤
  .  أفراد النظامإلحداث انعدام ثقة بني)  منشورات (ضع  و، أ زرع تشريكات -٥

   طاقم التفتيش
 . متخصص يف فتح األبواب - ١
   . مصور وفين أدوات وأجهزة - ٢
 .  مصدر ضوئي إضايف - ٣
   . زجاجات صغرية فارغة - ٤
 .  أكياس صغرية فارغة - ٥
  .خف لألقدام وقفاز لليد - ٦
  .كمية قصاصات ورق صغرية - ٧
 .MAC / IBM دسكات كمبيوتر فارغة   - ٨

 خطة عملية التفتيش
  . تكوين فرق التفتيش وتكليف كل فريق مبهمته وتعريفه ا معرفة دقيقة -١
  .)  حسب وقت التفتيش-حسب املوقع (االتفاق على الغطاء املناسب لكل فرد وللمجموعة  -٢
   . االتفاق على اإلنذار واإلشارات املناسبة حىت ال تثري الشك -٣
   . واالنسحاب قبل وصول العدو، قة اهلدف األسلوب املناسب إلعا -٤
   .) من على السور- من شباك- من البالكون-من الباب (طريق الوصول والدخول واخلروج  -٥
  .  هي خطة انسحاب بدون اكتشاف التفتيشوعادةً، خطة طوارئ  -٦

 تنفيذ اخلطة وجمموعات التفتيش
   : فرق٤وجمموعات التفتيش هي  ، طة بنجاحإجراء بروفات للخطة واإلشارات للتأكد من تنفيذ اخل

وإشارة اخلطر إذا جاء اهلدف أأن اهلدف املراد تفتيشه جاهز للتفتيش بإعطاء إشارة األمان من للتأكد  : فريق املراقبة -١
 . أثناء التفتيش وكذلك إشارة النهاية
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   . از املهمةيتم تقسيم التفتيش على مجيع أفراد التفتيش لسرعة إجن : فريق التفتيش -٢
حىت يتم انسحاب الفريق املفتش ويكون قبل ذلك إعطاء إشارة اخلطـر  ، إلعاقة اهلدف عند وصوله  : فريق اإلعاقة -٣

  . واإلنذار
   . يعطي إشارة االنسحاب أو االنتهاء لفريق التفتيش : فريق اإلنذار -٤

  . ولةئكل فريق يكتب تقرير بعمله ويتم رفعه إىل اجلهة املس
  ياطات األماناحت

  . إسدال الستائر -١
  . حتديد أولويات التفتيش -٢
  . اخذ عينة من كل السوائل واملساحيق -٣
  . عدم استخدام أحذية تصدر صوت وتكون نظيفة ومغسولة حىت ال تترك أثر -٤
  . بل يتم التفتيش بالقفازات،  عدم استعمال اليدين ائياً -٥
  . ة التفتيش حىت ولو كان من العمالءعدم إشراك اخلادم يف عملي -٦
  . احلذر الشديد من تساقط العرق على الوثائق -٧
  . عدم استخدام أنوار املوقع -٨
   . اخلداعيةشراكالتنبه لل -٩
  . كشف الوسائل اليت قد يلجأ إليها اهلدف لكشف التفتيش السري -١٠
  . إعادة كل شيء إىل مكانه -١١
  . ء يف املرتل أي شيعدم استخدام -١٢
  . عدم استخدام دورات املياه -١٣
  . تصوير مجيع الوثائق املوجودة -١٤

   اختبارات كشف التفتيش السري
 .  نتيمتران بالغرفة حبيث حيدد مكانه بالسوضع كرسي معني يف مك - ١
  .وضع فيلم عليه صور مل حيمض يف مكان مغلق بالغرفة - ٢
  . ا على األرض لرؤية أثار أقداماستعمال البودرة وما شاه - ٣
 . عند صدور أي صوتل بواسطة الكاست الذي يعمل التسجي - ٤
 . وضع سن قلم رصاص بشكل عمودي داخل درج املكتب - ٥
 . تعليم الستائر أو وضع دبوس عليها - ٦
  . استخدام البوصلة وربطها على زاوية معينة - ٧
  . اخل..... ط على األرض  وضع نقطة زئبق يف مكان ما حبيث تسق- ٨
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  إشعال النار                                                    

ن النار ختدم الكثري من األغراض ، فهي  الكثري بالنسبة للمقاتل ، حيث إيف الظروف الصعبة قد تكون القدرة على إشعال النار تعين
 الطعام ، ويعطي الطعام احلار اجلسم كميةً من احلرارة حبيـث ال يـصرف   تؤمن الدفء والراحة ، وتستخدم يف التسخني وطهي     

سعرات حرارية إلنتاج احلرارة ، وتستخدم النار لتعقيم وتطهري املياه وتعقيم األربطة الطبية ولإلشارة واإلنقاذ ، كما توفر محايةً من 
ِإني آنست ناراً لَعلِّي آِتيكُم ِمنها  : ال اهللا تعاىل يف قصة موسى احليوانات بإذن اهللا ، كما أن لوجودها تأثريات نفسية إجيابية ، ق

 أَأَنتم أَنشأْتم شجرتها أَم نحن الْمنِشؤونَ   أَفَرأَيتم النار الَِّتي تورونَ      : ، وقال تعاىل      ِبقَبٍس أَو أَِجد علَى الناِر هدى     
ْلعج نحن قِْوينا لِّلْماعتمةً وذِْكرا تاهن   أي تذكرةً بنار جهنم ومتاعاً للمسافرين  .   

ن العدو قد يرى الضوء أو سبب النار يف بعض املشاكل ، حيث إ     وقد تستخدم النار لصنع بعض األدوات واألسلحة ، ولكن قد تت          
الغابات ، وقد حترق املعدات ، وقد تؤدي إىل اإلصـابة بـاحلروق             الدخان الناتج عنها ، وقد تؤدي إىل إشعال حرائق كبرية يف            

  . والتسمم بأول أوكسيد الكربون 
  . االحتياج إىل النار ، وبني االحتياج لعدم معرفة مكانك من قبل العدو :  جيب املوازنة بني :مالحظة 

  

  مبادئ أساسية يف التعامل مع النار 
الوقود يف غري احلالة الغازية ال يشتعل مباشرة ، ولكن عند تعريض احلرارة للوقود ينتج : نها هناك بعض األساسيات املهمة ، واليت م

  .عن ذلك غاز ، هذا الغاز باإلضافة إىل األوكسجني يف اهلواء ؛ هو الذي يشتعل
  

  مثلث النار 
 من اهلواء واحلرارة والوقود ، وإذا أُزيل إن فهم فكرة مثلث النار يؤدي إىل أفضل الطرق يف التعامل مع النار ، وهذا املثلث يتكون          

أحد هذه الثالثة أركان تنطفئ النار ، وهذه الثالثة أركان البد أن تكون بنسب حمددة ليتم االشتعال بشكل جيد ، وملعرفة هـذه              
  . الطريقة البد من املمارسة 

  

  اختيار املكان واإلعداد 
  :  الترتيبات اليت تسبق إشعاهلا ، ومما جيب االعتناء به البد من اختيار مكان إشعال النار ، والبد من عمل

  . الذي تعمل به ) طبيعة األرض واجلو ( املنطقة ،  -١
 . األدوات واملواد املتوفرة  -٢
 . الوقت املتاح لك  -٣
 . للتدفئة ، أو للتسخني : االحتياج ، ملاذا حتتاجها ؟ مثالً  -٤
 .األمن ، املسافة بينك وبني العدو  -٥

  ملكان شروط اختيار ا
  : يستحسن أن تتوفر بعض األمور يف املكان الذي تريد إشعال النار فيه 
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  . أن تكون املنطقة جافة  -١
 . أن تكون يف مكان مناسب بالنسبة للمأوى  -٢
 . تركيز احلرارة باالجتاه الذي تريده  -٣
 ). تخدامهاسيأيت ذكر أنواع املواد اليت ميكن اس( اخلشب أو غريه : هل يوجد كمية كافية من الوقود  -٤

إذا كنت يف منطقة فيها أشجار أو أخشاب كثرية ، نظّف املنطقة من الشجريات أو األعشاب ، واكشط طبقة التربة السطحية من       
  . املنطقة اليت اخترا ، نظّف مساحة متر واحد على األقل حىت تكون هناك فرصة ضئيلة النتشار النار فيما حوهلا 

ل جدار عاكس للحرارة من الصخور أو األخشاب الكبرية ، هذا اجلدار يساعد يف توجيه حرارة                فقم بعم إذا كان الوقت يسمح     
النار إىل اجلهة اليت ترغب أن يتوجه إليها ، كما أنه يقلل من الشرر ويقلل من تأثري الرياح على النار ، غري أنه البد من الـسماح              

  . شتعال لكمية مناسبة من الرياح باملرور لتستمر النار يف اال

  
  

  : مالحظة 
 تِميا قد تنفجر إذا حال تستخدم صخوراً مبللة أو مسامية ، حيث أ .  

يف بعض األحيان يكون من املناسب أن يكون مكان إشعال النار حتت مستوى األرض ، ألن اخنفاض املكان خيفي النار عن املراقبة 
.كما أنه يصلح لطبخ الطعام 
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صيفية واليت جيد فيها الناس متسعاً كبرياً من الوقت والفراغ ، ولذا فإننا نعرض على إخواننا القراء مشروعني       قد أتت اإلجازة ال    ها
  :يقومون ا يف اإلجازة الصيفية ومها 

 أن جتتمع مع ثالثة من الثقات ويستحسن أن يكونوا من األقارب وتقوموا بتطبيق كل ما يف املعسكر ومذاكرته                :املشروع األول   
 ويكون درساً يومياً فيه جزء نظري من قـراءة          ١٠- ١مراجعته خاصة وأنه قد صدر منه الد األول وحيتوي على األعداد من             و

وتذاكر ، وجزء عملي يف املناطق الربية املناسبة للتطبيق والرماية والتدريب حبيث يكون املسلم على أهبة كاملة واستعداد تام ليقوم         
  .له بأي عملية ييسرها اهللا 

وذلك بأن يقوم األخ مع اثنني أو ثالثة أو هو لوحده إن كـان ذا   ) العتق من النار: (  ونود أن نسميه مشروع :املشروع الثاين  
عزمية مث يقوموا بالترصد والبحث هنا وهناك عن أمريكي أو بريطاين أو أي غريب يشارك هو وقومه يف حرب لإلسالم ، مث يـضع           

واًء عند بيته أو مقر عمله أو يف أي مكان مناسب وبعد ذلك يستعني باهللا وال يعجز ويقوم بقتلـه وتطهـري   اخلطة املناسبة لقتله س 
 جزيرة العرب منه ، وإن كان باستطاعته القيام مبثل ما قامت به سرية األنصار يف ينبع أو سرية القدس يف اخلرب فهذا نور على نور ،

 وقد قتلت علجاً يكون فكاكاً لك من النار ، وتأيت يـوم              تنتهي اإلجازة الصيفية إالَّ    هم أالَّ  امل العزم تأيت العزائم ،   أهل  وعلى قدر   
  . " أخرجوا املشركني من جزيرة العرب : " القيامة وقد عملت بوصية حممٍد صلى اهللا عليه وسلم اليت قاهلا يف مرض موته 

فليتق ،  فراغ  الوقت  ل وليست جمرد ملءٍ  ،   على كل مسلٍم قادر       واجبني -اد واجلهاد    اإلعد –  نين املشروع يونذكر ختاماً بأن هذ   
  . اهللا كل امرئ يف نفسه وليقم مبا أوجبه اهللا عليه 

   

   
  

  

       مالَهــوأَمو مهأَنفُــس ِمِننيــؤ الْم ى ِمــنرــتاش ــه ِإنَّ اللّ
ِبـــأَنَّ لَهـــم اجلَنـــةَ يقَــــاِتلُونَ ِفـــي ســـِبيِل اللّـــِه فَيقْتلُــــونَ       

اِإلِجنيــــِل       واِة ورــــوــــا ِفــــي التقــــِه حلَيا عــــدعلُــــونَ وقْتي
ــِشرواْ     ــِدِه ِمــــن اللّــــِه فَاستبــ والْقُــــرآِن ومــــن أَوفَــــى ِبعهــ

ِظيمالْع زالْفَو وه ذَِلكم ِبِه وتعايالَِّذي ب ِعكُميِبب  


